
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun Vecka 14-2009 
Ring polisassistent Daniel Lundgren för mer info på 08-40 143 71. 
 
1. 29-30/3, Kårstavägen, stöld av en brevlåda (3:e gången familjen drabbas av detta under ett 
år). 
 
2. 29-30/3, Verkstadsvägen, Målsägaren ringer och anmäler att någon troligtvis har kapat   
bort en axel till en bom in till företaget Verkstadsvägen Vallentuna, och tagit sig in på 
området.                                                                                                              
Gärningsmannen har, eventuellt med en skärbrännare, lyckats få av kättingar  och motorlås 
och tillgripit en båtmotor från en båt som står på området.                                                                                  
När målsägare nr 2 kommer till platsen måndagen den 30 mars 2009 öppnade bommen in till 
området rasade bommen ner över hans bil och skadade bilen.Gärningsmannen hade satt 
tillbaka bommen så att det vid första anblicken inte syntes att den var uppbruten. 
 
3. 27-30/3, Karlbergsskolan, klotter. 
 
4. 27-30/3, Hjälmstaskolan, klotter. 
 
5. 31/3 kl 01.20, Arningeleden, stoppas en pb, misst rattfylleri under påverkan av narkotika, 
även passageraren misst narkotikabruk. 
 
6. 30-31/3, Lingsbergsvägen, inbrott i bil, okänt tillgrepp. 
 
7. 30-31/3, Karlavägen, stöld ur olåst bostad, jacka o väska tillgripet. 
 
8. 31/3 mellan kl 06.55-21.50, Bällstalundsvägen, inbrott i villa, Okända gärningsmän har 
gjort sig skyldiga till grov stöld genom att bryta sig in genom ett fönster och på så sätt få 
tillträde till villan, där de sedan tillgripit gods till ett okänt värde.                                                                       
Då målsägaren kom hem efter arbetet, så märkte han att strömmen var bruten   till villan. Han 
upptäckte då att någon/några brutit huvudströmmen och skruvat ur tre proppar till fastigheten. 
Då han kom in i huset upptäckte han att man tagit sig in i villan genom sovrumsfönstret och 
rotat runt i olika rum. Bl a kamera tillgripen. 
 
9. 31/3, 17.30-23.00, Kantarellvägen, inbrott i villa, Grov stöld genom inbrott. Okänd 
gärningsman/gärningsmän har berett sig tillträde till målsägandes bostad genom att krossa 
fönsterrutan till sovrummet bredvid vardagsrummet.                                                                                           
Då målsägande kom hem till bostaden gick inte lyset att tända. Han upptäckte  att någon slagit 
av huvudströmbrytaren samt dragit ur samtliga säkringar i proppskåpet. Även samtliga 
telefonkablar i proppskåpet var utdragna samt att telefonen ej fungerade. Proppskåpet finns på                
utsidan av ena kortsidan på huset. Kassaskrin tillgripet. 
 
10. 31/3, 17.30-22.00, Hagavägen, försök till inbrott i villa, Okänd gm har troligen försökt 
bereda sig tillträde till huset,men blivit avbruten.Ett led i detta tror MÄ är att förstöra 
telefonkabeln,om huset hade larm. 
 
11. ¼, Gillingebanans parkering, tillgrepp av  PGS880, PB, AUDI 100 AVANT,   GRÖN. 
 



12. ¼, 17.00-20.15, Ekebyvägen, inbrott i radhus, Någon eller några har brutit sig in i 
radhuset genom köksfönstret i söder, Vid anmälningstillfället var tillgrepp okänt.                                              
Gärningsmannen/männen hade brutit strömmen i elskåpet utanför. 
 
13. 2/4 kl 01.57 stoppas en pb på Molnbyvägen, misst rattfylleri (droger), medtagen till 
polisstationen för kroppsbesiktning. 
 
14. 1-2/4, Östergården, tillgrepp av pb FYX030, LAND ROVER FREE, MRÖD. 
 
15. 2009-04-03, Ekebyvägen, olaga vapeninnehav. 
 
16. 2009-04-04, Allévägen, stöld i bostad. 
 
17. 2009-04-04, Kristinelundsvägen, misshandel. 
 
18. 2-3/4, Rosengårdsvägen, inbrott i bil, stereo tillgripen. 
 
19. 2-3/4, Ekebyskolan, klotter på fönster.  
  
20. 4/4, under kvällen har näpo tillsammans med alkoholhandläggare kontrollerat 8 st krogar i 
kommunerna utan större anmärkningar. 
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