
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun vecka 4-2009 
Ring inspektör Britt-Marie Weldeus Hed för mer info på 08-40 143 52. 
 
1., 16-18/1, Polisstationen V-a, klotter. 
 
2., 18/1, Malmbodavägen, skadegörelse, Någon har sprängt sönder målsägarens brevlåda med 
innehåll. Smällen var så  kraftig att målsägarens granne vaknade. 
 
3. , 16-19/1, Karlbergsskolan, glaskross. 
 
4., 16-17/1, Murstensvägen, stöld av cykel, Biltema, svart/röd/vit, 21tum. 
 
5., 20/1 kl 19.40 greps en snattare på COOP. 
 
6. K200, 12-16/1, Brottby, inbrott i bostad, stöld av sparbössa med kontanter. 
 
7. K205, 20-21/1, Västlundavägen, inbrott i uthus/bod, 3:e gången på 1 vecka, stöld av 
moped, BAOTIAN BT-CLASSIC –05, SILVER och häcksax. 
 
8.  HUSA GÅRD, HUSA, BROTTBY Onsdag 2009-01-21 kl 18.00 t.o.m Torsdag 2009-01-
22 kl 07.30 
Stöld genom inbrott i verkstadslokal 
Man har gått in genom maskinhallen och brutit sönder en gångdörr, de har troligen hållt på ett 
tag. För det är stora skador i dörren.                                                                                      Ur 
verkstaden har man stulit en ny cirkelsåg samt en stor hylsnyckelsats,modell större 
hylsnycklar. 
 
9. SENEBY LADA, SENEBY, VALLENTUNA 
t.o.m Torsdag 2009-01-22 kl 17.45 
Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och 
Förövaren har krossat en sidoruta på lastbilens ena dörr. Därefter låst upp låset och tagit sig in 
och kommit över batteriladdaren. 
 
10. PARKERING VID GRÅ HUSEN, TALLÅSVÄGEN 272, VALLENTUNA 
Torsdag 2009-01-22 t.o.m Torsdag 2009-01-22 kl 01.00 
Bensinslangning 
 
11. ALVÄGEN, BROTTBY 
Torsdag 2009-01-22 kl 18.00 t.o.m Torsdag 2009-01-22 kl 18.00 
Skadegörelse 
Någon har kastat en snöboll mot ett sovrum på Alvägen  i Brottby.                                                                   
Det yttre fönstret har krossats. En liten sten ligger mellan       fönstren. Fönstret är mot ett 
sovrum. 
 
12. ICA NÄRA KRAGSTA, BÄLLSTABERGSVÄGEN 4, VALLENTUNA 
Fredag 2009-01-23 kl 22.30 t.o.m Lördag 2009-01-24 kl 00.10 
Klotter   



Skadegörelse genom att okänd/okända gärningsmän klottrat ner den östraväggen, entresidan 
och kundvagnsgaraget. 
 
13. KÅRSTAVÄGEN , VALLENTUNA 
Fredag 2009-01-23 kl 18.00 t.o.m Lördag 2009-01-24 kl 11.00 
Stöld av brevlåda 
För andra gången i vinter har någon eller några rivit loss och stulit vår    brevlåda. Förra 
gången försvann det post men denna gång hann vi tömma lådan  innan den försvann.  Detta 
plus att troligen samma personer roar sig med att vräka ner vår soptunna i ett dike varvid 
soporna rasar ut och skitar ner. 
 
14.  
PARKERINGSHUS, NORRGÅRDEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-01-24 kl 21.00 t.o.m Söndag 2009-01-25 kl 10.00 
Stöld av vindrutetorkare                       Egenmäktigt förfarande tillgrepp av regskyltar 
Någon har tillgripit registrerings-skyltarna på målsägandens bil. Samt envindrutetorkare. 
 
15.  
LINDÖNÄSVÄGEN, VALLENTUNA  Lördag 2009-01-24 kl 22.00 t.o.m Söndag 2009-01-
25 kl 01.00 
Stöld av plånbok 
Min jacka låg på golvet under en andra massa jackor med min plånbok, och iplånboken hade 
jag massa viktiga saker, som t.ex. mitt busskort, matkort  till skolan, id kort och 
bankomatkort. 
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