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Ring polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed för mer info på 08-40 143 52. 
 
I torsdags omhändertogs en St Bernhardshund, Tik i Stångberga, 
Brottby. Polisen efterlyser ägaren till hunden!!! 
  
1. 4/5, stn Banvägen, klotter biljettautomat. 
 
2. 4/5, Coop, snattare. 
 
3. 4/5, gymnastiksal Lars Hårds väg, En kille gick in i omklädningsrummet, låtsades känna 
någon av spelarna och började byta om. Tog med sig mobiltelefon o kläder och försvann. 
 
4. 5/5, Tallåsvägen, inbrott i bil, tändkablar tillgripna. 
 
5. 29/4-4/5, Karlbergskolan, klotter. 
 
6. 4-5/5, Brottby, tillgrepp av 4-hjuling ur låst garage, XTG377          KAWASAKI, RÖD. 
 
7. 3/5, Tellushallen, stöld av Iphona ur väska som stod på läktaren. 
 
8. 3/5, Lindholmen, stöld av cykel, Carrera, MTB, Dirt Finder B,Vit. 
 
9. 4/5, tågstn Ormstavägen, stöld av cykel, Scott, Citybike, Sportster,Vit. 
 
10. 4-5/5, Hammarbacksskolan, skadegörelse, glaskross. 
 
11. 6/5, ICA, blev en äldre dam bestulen på sin plånbok innehållande bl a ett bankomatkort. 
Gm lyckades sedan ta ut pengar ur en bankomat. 
 
12. 6/5, Smålandsvägen, Försök till stöld. Någon har tagit sig in genom den olåsta 
balkongdörren och har olovligen varit inne i målsägandens bostad. Syftet var förmodligen att  
tillgripa föremål. 
 
13. 6/5, Tuna Torg, skadegörelse bil. Mä hade haft bilen parkerad utanför Coop på torget i 
Vallentuna centrum. När hon kom tillbaka till bilen hade någon slitit sönder den bakre 
vindrutetorkaren och gjort en lång repa på bilens högra sidan som går från  förardörren och 
mot bilens bakparti. 
 
14. 6/5, Söderhall, försök till tillgrepp av pb POX915. 
 
15. 6/5, Tellusvägen, misst narkotikabrott, 1 pers medtagen för kroppsbesiktning. 
 
16. 6-7/5, Brottby, inbrott i bil, bl a bilstereo tillgripen. 
 
17. 6-7/5, Västergården, försök till tillgrepp av MC, AJO548, KAWASAKI,          SVART. 
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18. 7/5, Östergården, tillgrepp av MC, Motorcykeln stod fastkedjad i två stycken andra 
motorcyklar utanför målsägarens bostad. Gärningsmannen har klippt loss kedjelåset och 
tillgripit motorcykeln. JBN875, SUZUKI DR350, FLERF. 
 
19. 7/5, Trädgårdsvägen, misst narkotikabrott, 1 pers medtagen för kroppsbesiktning. 
 
20. 6-7/5, Norrgården, PEAK, svart pojkcykel tillgripen. 
 
21. 7/5, ICA Kragsta, stöld av plånbok ur öppen väska som hängde över axeln. 
 
22. 6/5, Roslagsstoppet, inbrott i bil, ej tillgrepp. 
 
23. 5/5, Hammarbacksskolan, skadegörelse toalett. 
 
24. 4/5, Fornminnesvägen, stöld av cykel, BMX; Moongoose, gul/beige. 
 
25. 7-8/5, Teknikvägen, försök till tillgrepp av LOM128,SAAB 900 S,     MRÖD. 
 
26. 7-8/5, Mörbygården, försök till tillgrepp av pb. 
 
27. 8/5, Tunavägen, klotter på garageport. 
 
28. 9/5, Tuna Torg, Rån. 
 
29. 9-10/5. Västergården, tillgrepp av pb  HHH275, VOLVO 945,VIT. 
 
30. 9-10/5, Mörbyvägen, skadegörelse, Någon har kastat en sten mot en ruta på korvkiosken 
"Tuna Grillen" så att ytterglaset har krossats. 
 
31. 6-10/5, Sörgården, Okänd gärningsman har försökt göra inbrott i husvagn med reg.nr 
GTO 515,   tillhörande målsägaren.                                                                                                             
Gärningsmannen har försökt att bryta upp låset och även försökt att bända  upp dörren vid 
listen, men har misslyckats med att ta sig in i vagnen. 
 
 
Närpolisen Vallentuna 090511 
 
Monica Alkblad 
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