
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun Vecka 13-2009 
Ring polisassistent Peter Wård för mer info på 08-40 143 67. 
  
1. 22-23/3, Engelbrektsvägen, inbrott i källarförråd, div verktyg tillgripna. 
 
2. 20-23/3, Takpannevägen, skadegörelse bil, sten genom ruta till passagerardörr, rutan 
krossad. 
 
3. 20-23/3, Karlbergsskolan, klotter på gymnastikbyggnaden. 
 
4. 20-23/3, Ekebyskolan, glaskross. 
 
5. 21-23/3, Kullabergsvägen, inbrott i garage, 4 däck på fälg och div verktyg tillgripna. 
 
6. 20-23/3, Åby gata, stöld av div verktyg ur en verktygsvagn. 
 
7. 20-23/3, Olsborgsvägen, stöld av båda regskyltarna till pb  ACS341. 
 
8. 23/3, Coop, greps 2 snattare, föräldrar hämtade. 
 
9. 24-25/3, Vargmötesvägen, Inbrott har skett i två verkstadsbyggnader på ett inhägnat 
område. Svetsutrustning Mig tillgripet samt 2 bilar stulna med nycklar JMP195,VW 
SHARAN GL 2,0I, RÖD och ADX179, TOYOTA COROLLA TOURING 4. 
 
10. 25/3 kl 21.55 stoppades en pb på Takpannevägen, ringa narkotikabrott, eget bruk. 2 pers 
medtagna till polisstationen för kroppsbesiktning. 
 
11. 25/3 stoppades en bil på Takpannevägen kl 22.27, misst narkotikabrott, eget bruk, 1 pers 
medtagen för kroppsbesiktning. 
 
12. 25-26/3, Uthamravägen, Grov stöld genom att okänd gärningsman med kofotsliknande 
verktyg brutit upp entrédörr, belägen på husets norrsida och på så sätt berett sig  tillträde till 
fastigheten. Fastigheten är under byggnation och inbrottet upptäcktes på morgonen av 
plattsättaren.                                                                                                                 Till höger 
om huset är ett garage med vikbar garageport beläget. Brytskador konstaterades på var sida av 
garageporten.                                                                                                                      Från 
fastigheten har man tillgripit diverse vitvaror som stod ouppackade i  sina emballage i 
köksdelen, groventrén samt i anslutning till huvudentrén och vardagsrummet. 
 
13. 26/3 kl 23.55 stoppas en pb på Angarnsvägen, 1 pers medtagen till polisstn för 
kroppsbesiktning, Narkotikabrott, Rattfylleri under påverkan av narkotika, Grov olovlig 
körning, Brott mot knivlagen. 
 
14. 27/3 kl 00.40 stoppades en bil på Angarnsvägen, DROGRATTFYLLERI, 
NARKOTIKABROTT EGET BRUK, GROV OLOVLIG KÖRNING, 1 pers medtagen för 
kroppsbesiktning. 
 



15. 26-27/3, Skålhamravägen, stöld av sommardäck som förvarades på tomten, utanför 
garaget och under ett tak. De låg i ett plasthölje. 
 
16. 27/3, Molnbyvägen, Grov stöld genom att okänd gärningsman har tagit sig in hos 
målsäganden genom att ha tagit loss rutan till ett fönster och tillgripit gods från    
målsäganden. TV och Laptop tillgripet. 
 
17. 28/3, Coop, ertappades 1 snattare, överlämnad till mamman. 
 
18. 29/3, Murstensvägen, tillgrepp av  LSZ329, PB, OPEL KADETT DL, BLÅ. 
 
19. 28-29/3, St Mällösa, Okänd gärningsman har kört in med större lastfordon på MÄ:s  tomt 
och stulit en tyngre vedklyv från vedboden samt tagit 4 sommardäck och fälgar  från ett 
uteförråd. 
 
20. 28-29/3, Murstensvägen, försök till tillgrepp av VW Golf, för att komma in i bilen har 
gärningsmannen brutit i låset på vänster framdörr.                                                                 
Sedan har rattkåpa brutits sönder, kablarna har blottlagts.                                                                                    
Gärningsmannan har även skruvat av tanklocket, tankluckan öppas automatiskt då förardörren 
öppnas. Om bensin slangats är vid anmälningstillfället okänt. 
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