
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 48-2008 
Ring insp Tuwe Ogdal för mer info på 08-40 143 66 efter kl 09.30.. 
 
1. Tellusvägen, 20-24/11, stöld av dator från kontor. 
 
2. Takpannevägen, 22-24/11, tillgrepp av CXL367, SAAB 900, VIT. 
 
3. 21-24/11, Karlbergsskolan, klotter. 
 
4. 21/11, Hjälmstaskolan, klotter på insida av fönster i trapphus. 
 
5. 24-25/11, Hjälmstaskolan, Klotter på ingång vid Clavis samt på fönster vid expedition 2:a 
våningen där man tagit sig upp på taket. 
 
6. gatukök Brottby. Försök till inbrott,  Okänd person har försökt bryta upp ett elstyrt galler 
framför   Gatukök i Brottby. Man har även försökt bryta på drivmotorn som man styr  gallret 
med. Skador har uppkommit så att gallret fastnar och hoppar ut spåret. 
 
7. Gillinge infartsparkering, 27/11, stöld av 2 regskyltar till  PMT274,                  
MITSUBISHI GALANT HB GLI. 
 
8. 28/11, Roslagsstoppet, 1 pb stoppades i Kårsta efter att allmänheten ring polisen och 
uppgett att en bil betett sig konstigt vid Roslagsstoppet. Mt stöldgods samt narkotika anträffas 
i bilen. 3 pers gripna. 
 
9. 28-29/11, Lindholmens stn, försök till tillgrepp av pb, okänd gärningsman har lirkat upp 
låset på passagerarsidan, men skadan är inte större än att dörren går att låsa. Inuti bilen hänger 
kablarna lösa och ratten är sönderbruten. Gärningsmannen har försökt att tjuvkoppla bilen 
men  misslyckats. 
 
10. 29/11, Hällmarksvägen, inbrott i fritidshus, Okänd gärningsman/män har brutit upp dörren 
och därefter olovligen gått in i fastigheten och tillgript okänt gods. GM har även krossat ett 
antal fönsterrutor.   
 
11. 29-30/11, Sunnerstavägen, Brottby, Stöld av 4 däck som låg i carporten. 
 
12. 30/11, Nyponvägen, skadegörelse, Någon har vikt en thujaplanta så att den ligger ner 
längs marken. Den är ca  180cm lång med ca 100 cm omfång. Det har blivit ett stort hål i 
häcken.                                                                                                                                     
 
Hittegods: 
I början av oktober lämnades det in en förlovning/vigselsring, rött guld, slät med namn och 
datum. Återfås mot beskrivning. 
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