
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun Vecka 22-2009 
Ring polisinspektör Tuwe Ogdal för mer info på 08-40 143 66. 
 
1. 22-25/5, Tunavägen, klotter, Okänd gärningsman har med silverfärgad spray klottrat ner 
ena kortväggen på  en garagelänga. 
 
2. 22-24/5, Bergsjövägen, försök till inbrott i villa, fönster krossat till groventréen. 
 
3. 24-25/5, Någon har brutit upp ytterdörren till Össeby hembygdsgårds lokal Kvarnstugan. 
 
4. 24-25/5, skadegörelse Vindens förskola, Brottby, Okänd gm har på okänt sätt slagit sönder 
en strålkastare som belyste    området, dragit upp en nyplanterad pilkoja, slagit sönder 
lekpallar. 
 
5. 24-25/5, Vallentuna, Okänd gärningsman har tagit ned och stulit två banderoller samt fyra 
skyltarmed valbudskap inför EU-valet tillhörande Moderata samlingspartiet. En skylt har 
beskjutits med paintball. 
 
6. 20-25/5, Hjälmstaskolan, klotter, Klotter vid huvudingång på skolan, runt hela     
sporthallen samt väggar på ämnesbyggnad. Svart tuschpenna, gul & vit sprayfärg m.m. 
 
7. 24-25/5, Teknikvägen, stöld av reg skylt från moped XRF121. 
 
8. 22-25/5, Ekebyskolan, klotter. 
 
9. 20-25/5, Karlbergsskolan, klotter, ca 30 m², enligt bifogade foton, 11 stycken. 
 
10. 26/5, Karbygrillen, inbrott, ruta krossad, bl a alkohol tillgripet. 
 
11. 26/5, V-a Gymnasium, lämnade mobiltelefonen i ett omklädningsrum på 
Vallentunaskolan under  ovanstående tidsperiod. När han kommer tillbaka upptäcker han att 
okänd gärningsman tillgripit mobiltelefonen. 
 
12. Tuna Torg, 26-28/5, olaga intrång, okänd gm har brutit upp dörren till Moderaternas 
valstuga, ett stort hål finns i dörren.                                                                                                       
Inget gods har tillgripits från valstugan och inga övriga skador finns. 
 
13. 25-26/5, Trädgårdsvägen, Lindholmen, skadegörelse Folkpartiets valaffisch. 
 
14. 26-27/5, Hjälmstaskolan, stöld av brandsläckare. 
 
15. 28/5. Brottby, tillgrepp av moped, Drac, Minarelli am5,Svart,                                                                    
helsvarta kåpor , röd framgaffel , guldfärgade fälgar. 
 
16. ICA Kragsta, 29/5, tillgrepp av moped, BDZ065,JINLUN 50QT-4,       FLERF. Anträffad 
30/5, Gustavs Udde. 
 
17. 29/5, Värmlandsvägen, skadegörelse bil, 4 däck sönderskurna. 
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18. 30/5, kl 02.00-02.30, V-a kyrka, olaga intrång, Polis kallas till platsen med anledning av 
att ett flertal personer ringt till Polisen och uppgett att kyrkklockorna ringde. På plats träffar  
patrullen på kyrkvaktmästaren.Denne uppger att han försökt stänga av klockorna innifrån 
kyrkan men att detta inte fungerat. Vaktmästaren gick då upp till klockstapeln och upptäckte 
att beslaget med hänglås på dörren var borttaget. Uppe i tornet finns anordningen för 
klockornas av- och påstängning och vaktmästaren stängde av dem. Han upptäckte även då att 
en kabel var avklippt. 
 
19. 28-30/5, Trädgårdsvägen, MÄ upptäckte att någon hade brutit bort dörrhandtaget på 
förardörren. Man har varit inne i bilen men inte tagit någonting. 
 
20. 30-31/5, V-a Torg, inbrott i Moderaternas valstuga, Stöld genom inbrott då en eller flera 
okända gärningsmän brutit sig in i stugan och tillgripit diverse "give aways" samt annat som 
fanns i stugan. Skadegörelse då en eller flera okända gärningsmän rivit ner valaffischer. 
 
Närpolisen Vallentuna 090601 
 
Monica Alkblad 
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