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Kommun vecka 2-2009 
Ring inspektör Tuwe Ogdal för mer info på 08-40 143 66. 
 
1. 5-6/1, tillgrepp av pb mm, kl 01.39 vid fordonskontroll på Arningeleden framkom att pb 
var nystulen från Humlevägen. Mt greps och anhölls senare. 
 
2. 5/1, V-a Gymnasium, Mopedbrand, Misst Gm hemkörd till sin mamma. 
 
3. 6-7/1, Olsborgsvägen, inbrott i villa, fn okänt tillgrepp. 
 
4. 6-7/1, V-a Friskola, Lovisedalsvägen, Skadegörelse genom att gärningsmannen har lagt 
"smällare" i brevlådan så att åverkan skett på både post och brevlåda. 
 
5. 6/1, Lovisedalsvägen, skadegörelse, Okänd gärningsman har kastat en smällare i 
målsägarens postlåda. 
 
6. 6/1, Fylkingavägen, Skadegörelse, Anm berättade att hans fru hörde en smäll i går morse. 
Gärningsmannen har  stoppat en kartong med smällare i brevlådan och tänt på. Plastbrevlådan 
har  spruckit i bitar. 
 
7. 30/12-7/1, Hammarbackskolan, skadegörelse, glaskross och klotter. 
 
8. 29/12-8/1, Takpannevägen, tillgrepp av pb FEH326,CHRYSLER STRATUS, MBLÅ. 
 
9. 9/1, Takpannevägen, inbrott i lägenhet, tillgrepp av kontanter. 
 
10. -7/1, V-a Gymnasium, klotter på matsalens vägg. 
 
11. 8-9/1, Rolsta, tillgrepp av moped, WTA453,YAMAHA AEROX, BLÅ. 
 
12. 7-9/1, Vargmötesvägen, inbrott i förråd, tillgrepp av bilstereo, förstärkare och  
kompressor.  
 
13. 8-9/1, Hjälmstaskolan, stöld av plånbok ur skolväska som hängde i en korridor. 
 
14. -5/1, Svampskogsvägen, klotter på plank. 
 
15. 10/1, 00.30, Olsborgsvägen, skadegörelse, Okänd gärningsman har avfyrat fyrverkeri i 
målsägandens brevlåda så att brevlådan börjat brinna. 
 
16. 9-10/1, Frösunda Kyrka, parkeringen, Okänd gm har krossat vänster främre sidorutan och 
öppnat bilen inifrån och tillgripit cd-skivor. Vidare har tillgripits extraljusen. Någon har även 
försökt öppna motorhuven - det är okänt om detta lyckats.  
 
17. 11/1, 02.40, grov mordbrand, Fornminnesvägen. 
 
18. 3-10/1, Lovisedalshöjden, Gärningsmannen har försökt att bereda sig tillträde till 
målsägarens villa genom att bryta i en källardörr. 
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19. 11/1, 18.42, ICA Lindholmen, rån,  
 
Vallentuna 090112 
Monica Alkblad 
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