
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun Vecka 21-2009 
Ring polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed för mer info på 08-40 143 52. 
 
1. 18/5, Sörgården, Okänd gärningsman har kastat två stenar in genom sovrumsfönstret till en    
lägenhet belägen på bottenvåningen. Målsäganden vaknade men såg ingen i     samband med 
brottet. 
 
2. 18/5, Ormstaskolan, 2 fönster krossade. 
 
3. 15-18/5, Ekebyskolan, 1 fönster krossat. 
 
4. 15-18/5, klotter på tegelvägg. 
 
5. 19/5, Lidl, Efter att målsägaren betalt i butiken lade hon ner sin plånbok i jackfickan   som 
var öppen vid tillfället. Det var mycket folk på platsen och målsägaren har inte lagt märke till 
något  misstänkt. 
 
6. 19/5, V-a, MÄ uppger att hon var och handlade på Ica. När MÄ kom till    kassan och 
skulle betala så upptäckte hon att plånboken saknades ur väskan. 
 
7. 19/5, Mörbyvägen, Brand i lägenhet. Allmänfarlig vårdslöshet genom att misstänkt har 
fimpat cigarett bland lättantändligt material, så som papper, vilket kan anses som vårdslöst. 
 
8. 19/5, ICA V-a, stöld av plånbok, Någon har stulit MÄ:s plånböcker som hon hade i sin 
handväska genom  att en kvinna blev närgången och började ställa frågor vid juicekylarna på 
ICA Supermarket. 
 
9. Hammarbacksskolan, stölder ur flera elevers kläder ur låst omklädningsrum. Under 
lektionens gång avvisades en obehörig person av vaktmästaren. 
 
10. 15-18/5, Hammarbacksskolan, skadegörelse, 1 fönster glaskross. 
 
11. 19-20/5, Sturevägen, Okänd person har stulit hardtopen från en pb.                      Man 
måste ta sig in i bilen för att kunna få av hardtopen. Okänt hur man har tagit sig in i bilen.  
 
12. 21-22/5, Takpannevägen, tillgrepp av pb HHM285, AUDI 100 AVANT,     VIT. 
 
13. 21-22/5, Grindtorp, tillgrepp av 4-hjuling, UKX984,YAMAHA, GRÖN. 
 
14. 18-19/5, Hammarbacksskolan, stöld av cykel, Peak, svart. 
 
15. 21-22/5, Takpannevägen, CBH366, SAAB 9000, GRÖN. 
 
16. 20/5, Hjälmstavägen, stöld av cykel, Svalan, röd/vit. 
 
17. 23/5, Allévägen, tillgrepp av EU-moped, EET812, MOTOGINO JL50QT-6,    SVART. 
 
18. 23/5, Ekebyskolan, försök till tillgrepp av pb. 
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19. 24/5, Polis kallades till  Vittraskolans parkeringsplats Kragstalund Vallentuna, då ett 
vittne såg hur  en man försökte ta sig in i en bil som stod på parkeringsplatsen. På plats ser 
patrullen hur en person står lutad in i bilen på förarsidan.    Förardörren är öppen. När 
personen ser polisbilen springer han. Han infångas efter ca. 200 meter in i bostadsområdet på 
Zetterlundsväg.                                                                                                Misstanke om 
narkotikabrott eget bruk uppstår då personen uppvisar tydliga tecken på narkotikapåverkan.                             
Försök till tillgrepp av pb. 
 
20. 22-24/5, Mörbyvägen, stöld av 2 rullatorer som stod i trapphuset. 
 
21. 17-24/5, V-a Scoutkår, Okänd gärningsman har gjort inbrott i målsägarens scoutstuga 
genom att bryta upp ett igenspikat hål.                                                                                                                 
Lokalen brann för ett år sedan och ett brandhål har sedan dess varit igenspikat med luckor. 
Dessa luckor har brutits eller sparkats sönder.                                                                                    
Anmälaren kan vid anmälningstillfället inte se att något har tillgripits. 
 
22. 22/5 kl 17.17 trafikolycka häst o lb, Frösundavägen, Hästen fick spatt när lb gjorde en 
omkörning. Hästen fick avlivas o nödslakt till platsen. 
 
23. Polis kallas t Bällsta med anledning av bråk. 2 män har blivit slagna av 3 killar samt att en 
tredje blivit bestulen på div gods. 1 pers gripen en bit därifrån, även ringa nark påverkan. 
 
Närpolisen Vallentuna 090525 
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