
Veckonotiser till media för händelser i Vallentuna 
Kommun Vecka 30-2009 
Ring polisinspektör Tuwe Ogdal, 070-321 40 35 måndag eft kl 11.00 för mer info. 
 
1. 19/7, Rest Roslagsstoppet, Söderhall, skadegörelse, Anmälare anmäler att en okänd 
gärningsman har slagit sönder skyltar,    askkoppar och parasoller på restaurang 
Roslagsstoppet i Vallentuna. Skadegörelsen har ägt rum på restaurangens uteservering. 
 
2. 18-19/7, Uthamravägen, inbrott i villa under byggnation, parkettgolv till ett värde av ca 60 
000:- tillgripet. 
 
3. 19-20/7, Gällstavägen, inbrott i villa, Grov stöld genom att okänd gärningsman/män krossat 
fönstret på den ena balkongdörren på baksidan och därefter gått in i huset. Man har även  tagit 
sig in i garaget på tomten genom att bryta upp det hänglås som suttit  på dörren. I den tredje 
fastigheten har man också tagit sig in men utan att  bryta upp eller krossa något då denna ej 
var låst. 
 
4. 19-20/7, Norrgården, stöld av cykel, Rex, Citybike, Clobber, Militärgrön. 
 
5. 12-19/7, Östergården, tillgrepp av MC, SHN 817, Gilera Runner 180 Vxr   Svart. 
 
6. 13-19/7, Brottby, inbrott i fritidshus, Någon har gjort inbrott i fritidsfastigheten genom att 
bryta upp entrédörren. Man har även slagit sönder ett fönster i anslutning till dörren. Okänt 
tillgrepp. 
 
7. 20/7, Brollsta golfklubb, stöld av golfvagn under tiden MÄ var på toaletten och inne i 
restaurangen. 
 
8. 19-20/7, Tvärvägen, stöld av cykel, Escaper Voplcano, Dirtbike, Matt brun. 
 
9. 18-20/7, Torsholma, inbrott i garage, Någon har varit inne i det olåsta garaget och stulit 
fyra däck på fälg som  passar till en fyrhjuling. 
 
10. -21/7, Brottby, Inbrott i villa, Tillträde till fastigheten har skett genom att ett fönster 
beläget till  vänster om en entrédörr på baksidan brutits upp med ett 20 mm brett verktyg, 
okänt tillgrepp. 
 
11. 19-20/7, Bäckvägen Brottby, När jag kom för att hämta min post var postlådan borta. Vi 
har postlådorna   för området samlade på gemensamma områden                                    och 
endast min låda var borta. 
 
12. 16-21/7, Norrgården p-garage, stöld ur olåst bil, stereo o cd-skivor tillgripet. 
 
13. 21-22/7, Sörgården, stöld av cykel, BMX, Ljusgul/ljusbeige " silverfärgade "Barends" på   
bakhjulet. 
 
14. 21-22/7, Östergården, stöld från bil, Någon har tillgripit blinkers samt strålkastarljus. 
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15. 22-23/7, Galgbacksvägen, inbrott i Skogsvårdsstyrelsens garage, släpvagn flyttad och 4-
hjuling tillgripen, XNU181,YAMAHA, RÖD. 
 
16. 24-25/7, Järpvägen, tillgrepp av pb, I bilen fanns en tvättmaskin, kyl och frys, en spis med 
varmluftsugn,   varmvattenberedare, två garderober, 6 oljeelement, verktyg, elverk, lb   
POH903,  VW LT31 SKÅP 2,95,VIT. 
 
17. Lilla Benhamra, -25/7, Någon hade brutit på altandörren på baksidan av fastigheten och på 
ett fönster till vänster om altandörren utan att lyckas få upp dem.                                                                        
En blomkruka modell större var flyttad ifrån sin plats fram till uppfarten på fastigheten. Inget 
gods tillgripet. 
 
18. 26/7 kl 00.30, Polis beordrades till Rosendalsvägen  i Vallentuna med anledning av att en 
målsägande  överraskat en person i sin bostad. När målsäganden gjorde detta försvann    
personen springande från platsen.                                                                                                                       
Personen hade  enligt målsäganden fått med sig en nyckelknippa med nycklar  till huset och 
till målsägandens bil. Även en målsägandens sambos handväska saknades. Dörren till 
groventrén var inte låst. Ca en km från brottsplatsen kunde en misstänkt  gärningsman gripas.  
 
19. 23-26/7, Tallåsvägen, stöld av reg skylt till pb CUU292. 
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