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1. 14-15/8, Disavägen, stöld av cykel, cardiffe, Citybike, dam, Grön. 
 
2. 13-16/8, Grönfinkvägen, stöld av cykel, Phanter,Mountainbike, Pro-XR 444. 
 
3. Vargmötesvägen, 16-17/8, försök till inbrott i kontor. 
 
4. Under onsdagen 19/8 genomförde Närpolisen Vallentuna-Täby tillsammans med 
trafikpolisen Roslagen en trafikkontroll vid skolor/daghem i Vallentuna med anledning av 
skolstart, reultat se nedan: 
 
Morgonen  
Ormstaskolan, Lindholmsvägen. 5 st o-bot.  
Kårstaskolan, Kårstavägen. 8 st o-bot samt ett körkortsomhändertagande.  
Förmiddagen  
Ormstaskolan, Lindholmsvägen. 7 st o-bot.  
Hjälmstaskolan, Hjälmstavägen. 5 st o-bot.  
Bällstabergsskolan, Svampskogsvägen. 5 st o-bot.  
Karlbergsskolan, Karlbergsvägen. 0 st o-bot.  
Eftermiddagen  
Karbyskolan, Vadavägen. 1 st o-bot.  
Kårstaskolan, Kårstavägen 1 st o-bot.  
Daghemmet Kusin Vitamin, Bällstavägen. 2 st o-bot.  
Hammarbacksskolan, Ekebyvägen. 10 st o-bot.  
Totalt 44 o-botar.  
Samtliga o-botar gäller hastighetsöverträdelse och en gäller även obältad förare. 
 
5. 16-17/8, Svampskogsvägen, klotter på plank och husvägg. 
 
6. 14-19/8, Grönlundsvägen, stöld av reg skyltar till pb TCO258. 
 
7. 20/8, tillgrepp av pb, Angarn, 2 pers gripna. 
 
8. 20/8, Industrivägen, smitning 32 liter. 
 
9. 20/8, Alvägen, Okänd gärningsman har tagit sig in i målsägarens bostad genom toalett 
fönstret och sedan sökt igenom bostaden och tillgripit gods bl a kamera o smycke. 
 
10. 20/8, Alvägen, Vittnet befann sig på undervåningen när hon hörde att det slamrade  på 
övervåningen. Vittnet trodde att det var beställda hantverkare som höll på.               När de 
fick syn på vittnet, vände de och sprang upp för trappan och ut från huset, dator, kamera o 
smycken tillgripet. 
 
11. 19-20/8, skadegörelse 2 bilar, Ekebyvägen, repor i lacken. 
 
12. 19/8, Ekebyskolan, stöld av cykel, Biltema, Mountainbike, Black Eagle     Gul. 
 



13. 20-21/8, Hjälmstaskolan, inbrott i  skolsysters mottagning på skolan, okänt tillgrepp. Inga 
brytskador på fönstret, det har troligen lämnats  eller glömts öppet. Fönstret nås via taket på 
matsalen. 
 
14. 19-21/8, Söderhall, Okänd gärningsman slangat bensin ur målsägandes bil. 
 
15. 19/8, Hjälmstaskolan, stöld av sparkcykel, Rosa                                                    Svarta 
handtag, rosa ståplatta, silverfärgad stång och  styre,blinkljus i bakhjul. 
 
16. 21-22/8, Björkhagsvägen, skadegörelse bil, Rutan på bakdörren förarsidan, är helt 
krossad, bucklor på bakdörren, förarsidan. 
 
17. 21-22/8, parkering Brottby, skadegörelse bil, krossad ruta. 
 
18. 23/8, Brollsta golfklubb, inbrott i bil, kläder och 2 ridhjälmar tillgripna. 
 
19. 22/8, Ormsta stn, stöld av cykel, Mustang, MTB, röd. 
 
20. 21-22/8, Åby gärde, försök till tillgrepp av moped. 
 
21. 23/8, Brollsta golfklubb, inbrott i bil, mobiltelefon o stereo tillgripen. 
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