
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 35-2008 
Ring insp Britt-Marie Weldeus Hed för mer info på 08-40 143 52. 
 
1. 22-25/8, Brottby, försök till tillgrepp av pb, okänd gm har krossat sidorutan fram på 
passagerarsidan. Inne i bilen så har gm knäckt rattlåset så att ratten sitter löst. 
 
2. K248907-08, K249024-08, K249238-08, K248915-08, K250927-08, 25/8,  kl 13-14 Gustav 
Vasaskolan Lindholmen, stöld av mobiltelefoner, Ipod , busskort mm ur  omklädningsrum. 
 
3. 25/8, V-a IP, stöld av cykel, Pro Logan,Herrcykel, Morena, Mblå. 
 
4. 25/8, Stockholmsvägen, stöld av cykel, Crescent,Mountainbike, Dirt              Svart. 
 
5. 22/8, Hjälmstaskolan, stöld av mobiltelefon ur låst omklädningsrum. 
 
6. 25-26/8, Okvista Ind.omr, stöld av reg skylt till lb UZT780. 
 
7. 24/8, Banvägen, klotter. 
 
8. 27/8, Åby gata, stöld av reg skyltar till pb SKG114. 
 
9. 27-28/8, Hagavägen, inbrott i lb, okänt tillgrepp. 
 
10. 27-28/8, Ekebyvägen, försök till stöld ur bil, vänster sidoruta krossad. 
 
11. 28/8, Brollsta Golfklubb, inbrott, Stöld genom att okänd gärningsman med våld forcerat 
en dörr och tagit sig in i golfklubbens restaurang. Där har gärningsmannen tillgripit  pengar ur 
kassan samt tillgripit en flaska med lite alkohol i. 
 
12. 27/8, V-a Motor, bensinsmitning, ca 84 liter. 
 
13. 28/8, Karbyskolan, stöld ur omklädningsrum, mobiltelefon tillgripen. 
 
14. 23-25/8, Gustav Vasaskolan, klotter. 
 
15. 28/8,  Karby Tennishall, stöld av 2 mobiltelefoner och 1 plånbok ur omklädningrum. 
 
16. 25/8, stn Bällsta, stöld av cykel, Stonebreaker,Herrcykel, 400 Scotchbrite      
Silvermetallic. 
 
17. 28-29/8, Gustav Vasaskolan, klotter och skadegörelse. 
 
18. 27-29/8, Örtagårdsvägen, stöld av cykel, Scott,Mountainbike, Elite racing          Blå. 
 
19. 28/8, Banvägen, stöld av cykel, Crescent, herr, svart. 
 
20. 29/8, V-a Ishall, kiosken, inbrott, stöld av pengar och "snacks". 
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21. 28/8, stn Frösunda, stöld av avgassystem från moped. 
 
22. 30-31/8, V-a, skadegörelse bil, Någon har under kvällen kastat en "sten" på bilen så en 
buckla har uppstått  på taket på passagerarsidan och även orsakat skador på vindrutan som 
består  av sprickor. 
 
23. 30/8, 1 pers medtagen misst narkotikabrott från parken i V-a C. Polis hade kallats dit med 
anledning av bråk. 
 
24. 29/8 kl 21.05 medtogs 1 pers från torget i V-a efter att ha "stimmat" runt, medtagen för 
kroppsbesiktning och lades in för tillnyktring. 
 
25. 29/8, kl 21.47 med togs 1 pers då han framfört en pb i V-a, misst RF samt grov olovlig 
körning. 
 
Vallentuna 08-09-01 
 
Monica Alkblad, Närpolisen Vallentuna                                 
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