
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 36-2008 
Ring insp Britt-Marie Weldeus Hed för mer info på 08-40 143 52. 
 
1. 30-31/8, Centralvägen, skadegörelse, repad lack på bil. 
 
2. 1/9, Västergården, inbrott i bil, GPS tillgripen. 
 
3. 31/8, Lars Hårds väg, skadegörelse bil, okänd gm har ristat på motorhuven. 
 
4. 30/8-1/9, skadegörelse Gustav Vasaskolan, krossat fönster. 
 
5. 29/8-1/9, Karlbergsskolan, skadegörelse, 1 st förstörd fasadklocka på gymnastikbyggnaden, 
2 st krossade armaturer på lyktstolpar                                                                                       3 
st papperskorgar utspridda på skolgården. 
 
6. 29/8-1/9, Koltrastvägen, inbrott i villa som är under uppbyggnad, krossat fönster till 
balkong, 1 såg tillgripen. 
 
7. 29/8-1/9, Tallåsvägen, stöld av båda reg skyltarna till pb XFM209. 
 
8. 29/8-1/9, Ekebyskolan, skadegörelse, Klotter och glasruta i ytterdörr har fått en "stjärna". 
 
9. 31/8, Granitvägen, skadegörelse bil, bakruta sönderslagen. 
 
10. 2/9 kl 21.48 Angarnsvägen, 2 pb stoppades, misst om Drog RF på båda. 
 
11. 8-9/8, Svamskogsvägen, stöld av damcykel, Crescent, svart. 
 
12. 1-2/9, Murstensvägen, inbrott i bil, bl a GPS o mobiltelefon tillgripet. 
 
13. 1-2/9, Tallåsvägen, inbrott i bil, GPS tillgripen. 
 
14. 1-2/9, Tallåsvägen, försök till stöld ur bil, ruta sönderslagen, ej tillgrepp. 
 
15. 2/9, Rosengårdsvägen, tillgrepp av JYJ 629, Ford mondeo, Grön. 
 
16. 3-4/9, Ekebyskolan, skadegörelse, 2 rutor krossade. 
 
17. 5/9, byggarbetsplats Svamskogsvägen, inbrott i hus som är under byggnation, stöld av två 
st färgsprutor, till ett värde mellan 30 000 och 50 000 kr styck.                                                         
Diverse handverktyg, en dammsugare, färgburkar. 
 
18. 4/9, Brottby, stöld av båda reg skyltarna till pb TNT536. 
 
19. 6/9, Ormstavägen, stoppas en pb, misst Drog Rf. 
 
20. 6/9 upptäcks att det varit inbrott i en stuga i Häggtorp, bl a div kopparföremål tillgripet. 
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21. 6/9, Roslagsstoppet, bilbrand, ej misstanke om brott, Bilägaren färdades på E18 då bilen 
plötsligt började gå dåligt och bilföraren var tvungen att stanna, gick ur bilen och    strax 
därefter började bilen brinna, helt utbränd, släckt av Brk. 
 
22. 6/9, Söderhalls trf pl, krossat ruta till pb, trol ej tillgrepp. 
 
23. 7/9 kl 02.30 bråk och stök på torget i V-a, personer lämnar i sambnad med polis ankomst. 
 
24. 7/9, Hövdingavägen, skadegörelse, Någon/några personer har knäck staketet och vält 
omkull det ca 20m långa staketet på marken. Staketet är ca 1,5m högt. 
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