
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun Vecka 24-2009 
Ring polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed för mer info på 08-40 143 52. 
 
1. 7-8/6, Fritzbergsvägen, Någon har slagit sönder höger sidospegel på målsägarens bil. 
 
2. 8/6, 10.00-11.10, stöld av 2 mopedhjälmar från 2 mopeder, Tuna Torg. 
 
3. 5-8/6, Ekebyskolan, klotter, Någon har sprayat en figur som har horn med röd sprayfärg på 
väggen. 
 
4. 7-8/6, Fritzbergsvägen, MÄ:s bil står på uppfarten till villan. Vid sidan om bilen står en 
blomkruka i lera.                                                                                                                                         
Okänd gm har tagit denna blomkruka och kastat i sidan på bilen.  
 
5. 6-7/6, Sörgården, bensinslangning, ca 25l bensin. 
 
6. 2-8/6, Östergården, stöld av 4 sommardäck på fälg från trädgården. 
 
7. 9/6, Smidesvägen, Försök till stöld genom att okänd gärningsman brutit upp fönsterkarmen 
och   därefter försökt ta sin i lokalen. 
 
8. 7-8/6, Fritzbergsvägen, skadegörelse bil, Någon har brutit loss höger sidospegel och repat 
bagageluckan. 
 
9. 9/6, Roslagsstoppet, inbrott i bil, stöld av generator och CD-skivor. 
 
10. 9-10/6, Karby, Brottby, skadegörelse, Under natten har någon kört rally i el-ljusspåret.  
Det är djupa hjulspår i el-ljusspåret. 
 
11. 8/6, Kvarnbadet,  klass i Hägernäs skolan var på cykel utflykt och stannde för att bada. 
Under tiden stals 3 av elevernas cyklar. Den fantastiska fröken börjar tillsammans med barnen 
leta efter de borttappade cyklarna. De går runt till närliggande skolor och finner på Hjälmsta 
skolan de tre borttappade cyklarna vid ca. 13-tiden. Med hjälp av  skolans personal som 
kontaktar polisen återfås alla 3 cyklarna.  
 
12. 7/6, Ekebyvägen, stöld av cykel, Exlusive, Damcykel, Röd med svart cykelkorg. 
 
13. 10-11/6, V-a C, främre registreringsskylten på pb AKD967 tillgripen. 
 
14. 11/6, Angarnsvägen, inbrott i villa, Någon eller några okända personer har berett sig 
tillträde till villan genom att krossa glaset i entrédörren. Man har då haft möjlighet att sträcka 
in    armen och komma åt låsvredet på insidan. Stora delar av fastiheten var genomsökt, 
utrivna lådor och garderober. Stor  oreda rådde inne i villan.                                                   
Vid anmälningstillfället var det oklart vad som tillgripits.                                                                                    
 
15. 8-10/6, Norrgården, Okänd gärningsman har olovligen tagit registreringsskylten bak på   
målsägandes personbil SOC275. 
 



16. 10-11/6, Mörbygården, Målsäganden berättar att okänd gärningsman under brottstiden 
slangat  cirka 10 liter 95 oktanig bensin ur hans personbil. 
 
17. 12-13/6, Älgstigen, Okänd gärningsman har tagit sig in i fastigheten som är under 
byggnation,   troligtvis genom att hitta den gömda nyckeln på platsen. Verktyg och maskiner 
tillgripet. 
 
18. 12-13/6, Tallåsvägen, Gärningsmannen har stulit vingen från målsägarens bil. Anmälaren 
uppger att vingen återfunnits i en skogsdunge i närheten av  målsägarens bil. Skador på bilen 
har uppkommit, gärningsmannen har då  vingen ryckts loss från bilen orsakat skador på lack. 
En del av vingens fäste sitter ännu kvar på bilen. 
 
19. 14/6, Tunavägen, tillgrepp av moped, WBB183, PIAGGIO NRG 50,     SVART. 
 
20.14/6, Tallåsvägen, Stöld genom att de misstänkta tillgripit fyra stycken aluminiumfälgar 
från  en parkerad bil på Tallåsvägen i Vallentuna.                                                                                                
Drograttfylleri, Ringa narkotikabrott genom eget bruk.  
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