
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 3-2009 
Ring inspektör Tuwe Ogdal för mer info på 08-40 143 66. 
 
1. 1-10/1, Lagmansväg, skadegörelse, Okända gärningsmän har vid tre tillfällen lagt smällare 
i mä brevlåda så   att dessa har "sprängts" sönder. Datum för händelserna 090101, 090106,     
090110. Mä har bytt brevlåda mellan varje tillfälle. 
 
2. 11-12/1, Engelbrektsvägen, tillgrepp av Pb JKO454,PB, SAAB 9000 I16, MRÖD. 
 
3. 9-12/1, Karlbergskolan, skadegörelse, krossat fönster. 
 
4. 9-12/1, Tallhammarsvägen, inbrott i husvagn på byggarbetsplats, okänt tillgrepp. 
 
5. 11-12/1, Sörgården, stöld av båda reg skyltarna till pb RBK369. 
 
6. 9-12/1, Smålandsvägen, inbrott i villa, tillträde genom att bryta upp en altandörr. MÄ var ej 
hemma så fn är tillgreppet okänt. 
 
7. 13/1, Bällstabergsskolan, inbrott, Okända gärningsmän har med stenar krossat en ruta på en 
nödutgång. Nödutgången ligger på andra våningsplanet på Hus 3 på skolan.  
 
8. 29/12-8/1, Ekebyskolan, skadegörelse, glaskross, båda rutorna i ett litet fönster till 
matsalen. 
 
9. 13-14/1, Snåttsta gård, tillgrepp av MC, RAE154, HUSABERG 501 FE, flerfärgad. 
 
10. 14/1 kl 03.23, Väsbyvägen, stoppades en pb, Ringa narkotikabrott eget bruk            
Rattfylleri under påverkan av narkotika, Olovlig körning, grovt brott, Brott mot vapenlagen                      
Brott mot knivlagen. 
 
11. 15/1, kl 03.50, Arningelden, stoppades en pb, misst Ringa narkotikabrott genom eget 
bruk, Rattfylleri under påverkan av narkotika. 
 
12. 15/12-15/1, Olsborgsvägen, stöld av främre reg skylt till pb NZN569. 
 
13. 14-15/1, Brottby pendlarparkeringen, inbrott i bil, stöld av 2 högtalare. 
 
14. 15/1, Söderhalls trf pl, inbrott i bil, Låset till bilen var uppbrutet(helt förstört) och någon 
har tagit sig in i   bilen och stulit stereo samt ett tiotal cd-skivor. 
 
15. 16/1, kl 01.40, Banvägen, stoppas en pb, misst Narkotikabrott,                               
Rattfylleri under påverkan av narkotika, Grov olovlig körning. 
 
16. 15-16/1, Roslagsstoppet pendlarparkering, MÄ och hans fru hämtade bilen från 
parkeringen och började köra hemåt. På motorvägen exploderade lyset till bilen.                                     
Motorn fungerade dock men de kunde inte köra vidare i mörkret. När bärgare kom till platsen 
upptäcktes skadorna på bilen. 
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17. -12/1, Karbyskolan, 4 glasrutor krossade. 
 
18. 13/1, Svampskogsvägen, Stöld av tre fönster på karm som funnits vid JMs byggarbetsplats 
på Svampskogsvägen i Vallentuna. 
 
19. StatOil Karlbergsvägen, 16/1, smitning efter tankning. 
 
20. 15-16/1, Västlundavägen, okänd person har brutit upp en altandörr till   huset som är 
under renovering och tillgripit saker såsom verktyg och maskiner. Även byggfläktar har 
tillgripits.                                   
 
21. Lindvägen Brottby, 16/1, skadegörelse pb, krossad sidoruta. 
 
22. 16-17/1, Roslagsstoppet, inbrott i bil, fårskinnsfäll tillgripen. 
 
23. 1-15/1, Lindholmen, stöld ur lada, 2 verktygsväskor tillgripna. stöld av 2 reg skyltar från 
pb MXE716 som stod parkerad på gården. 
 
24. 16-17/1, Söderhall parkering, inbrott i bil, MÄ upptäckte att ruta till förardörren var 
krossad med en s k karbinhake, som låg på golvet   vid förarplatsen.                                                                  
Höger fläktintag är avbrutet. 
 
25. 16-17/1, Västlundavägen, inbrott i villa, För mindre än ett dygn sedan utsattes samma 
villa för ett inbrott. På platsen mötte målsäganden upp som var den som upptäckte att någon 
återigen gjort inbrott i hans villa.Villan är under reparation och ingen bor där just nu.                                       
Man har berett sig tillträde till villan genom att bryta loss en masonitskiva som man satt för ett 
område nedanför ett fönster.Därifrån har man tagit bort isoleringsmateral och slagit in en del 
av väggen. 
 
26. 18/1, Clerks väg, skadegörelse, sprängd brevlåda. 
 
27. 17-18/1, Lingonvägen, inbrott i villa, okänt tillgrepp. 
 
28. 17-18/1, Karlbergsvägen, klotter på 3 av företagets lb. 
 
29. 17-18/1, Frösunda tågstation, Gärningsman/-män skyldiga till stöld genom att bryta sig in 
i lokalen och   tillgripa diverse gods.                                                                                                                    
1 st fiol med tillhörande stråke 
1 st fiol 
1 st nyckelharpa med tillhörande stråke 
Godset troligen anträffat. 
 
30. 17/1 kl 21.00 Smålandsvägen, inbrott i villa, tillträde genom altandörr, okänt tillgrepp. 
 
Vallentuna 090119 
Monica Alkblad 
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