
Händelser  i Vallentuna  Vecka 41 2009 
Ring polisassistent Daniel Lundgren 08-40 143 71 för mer info. 
Eller Britt-Marie Weldeus 08-401 43 52 
 
 
1. MÖRBYVÄGEN, VALLENTUNA 
Söndag 2009-10-04 kl 18.00 t.o.m Måndag 2009-10-05 kl 07.30 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens bil. 
 
2. BÄLLSTABERGSSKOLAN, SVAMPSKOGSVÄGEN 28, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-02 kl 09.00 t.o.m Fredag 2009-10-02 kl 14.30 
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 
Cykeln lämnades olåst på skolans cykelparkering på morgonen fredag 2/10. Närsonen skulle 
cykla hem ca 14.45 var den borta. 
 
3. CENTRALVÄGEN 12, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-05 kl 11.00 t.o.m Måndag 2009-10-05 kl 11.05 
Grov rån 
Grovt rån genom att tre okända gärningsmän under knivhot tillgripit pengar  ur butikens 
kassaapparat.                                                                                                                               
HÄNDELSE  Tre okända gärningsmän har maskerade gått in i Vallentuna hudvård och under 
knivhot tillgripit pengar ur kassaapparaten. Dem har sedan lämnat i     okänd riktning. 
 
4. LV264, ARNINGELEDEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-05 kl 21.50 t.o.m Måndag 2009-10-05 kl 21.52 
Narkotikabrott                          Rattfylleri under påverkan av narkotika Narkotikabrott 
Ovan datum och tid stoppades en pb, bilen fördes av Gärningsman, hon var ensam i bilen.                               
Gm uppvisade tydliga tecken på påverkan av narkotika. Kl 21.50     beslutades om 
kroppsbesiktning på Gm, urinprov, samt husrannsakan idennes bil i syfte att eftersöka 
narkotika. 
 
5. VÅNING ETT, TUNA TORG 10, VALLENTUNA 
Lördag 2009-10-03 kl 22.30 t.o.m Söndag 2009-10-04 kl 00.00 
Stöld av mobiltelefon 
Stod utanför våning ett i Vallentuna med några kompisar när de rökte på     vånings ett 
balkong, och jag kollade klockan på mobilen eller liknade och   stoppar ned den i rock fickan 
och upptäcker senare att den är borta. gick   och letade efter mobilen i ca 30 minuter runt 
överallt och frågade även min vänner om de hade sett min mobil 
 
6. ROSENGÅRDSVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-05 kl 12.00 t.o.m Tisdag 2009-10-06 kl 11.45 
Stöld 
Målsägaren hade under angiven tid två tjejer i bostaden från en städfirma som städade åt 
henne, samtidigt kommer den utpekade på besök. När målsägaren skall gå och äta så bjuder 
hon med den utpekade. Den utpekade vill inte ha  lunch utan säger att hon skall vänta i 
målsägarens bostad. Efter ett tag    kommer tjejerna som städar ner i matsalen och vill prata 
med målsägaren.    Tjejerna säger att de sett den utpekade ta 500 kronor ur målsägarens byrå.                          
Målsägaren går då upp bostaden och den utpekade erkänner att hon tagit 500  kronor och 
lämnar tillbaka dem till målsägaren. 



 
7. VALLENTUNA CENTRUM, BANVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-10-06 kl 11.15 t.o.m Tisdag 2009-10-06 kl 11.35 
Stöld av plånbok 
Målsägaren handlade inne på Pressbyrån och såg att bussen kom. Målsägaren   skyndade sig 
ut och glömde troligtvis plånboken på Pressbyrån.                                                                                          
När målsägaren kom hem upptäckte han att plånoken var borta. Målsägaren åkte tillbaka till 
Pressbyrån igen men plånboken fanns inte kvar.  Personalen har inte sett någon plånbok. 
 
8. OLSBORGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-02 t.o.m Måndag 2009-10-05 
Stöld 
Målsägaren anmäler inbrott i bil.                                                                                                                          
Mä uppgav att okänd gärningsman berett sig tillträde till bilen genom  att krossa en mindre 
ruta på vänster framdörr.  Ur bilen har man stulit båda framsätena,  instrument från panelen, 
batteri 
 
9. MARKIM-LUNDBY 
Tisdag 2009-10-06 kl 22.30 t.o.m Onsdag 2009-10-07 kl 06.15 
Stöld av 4st bilhjul 
Målsägaren hade bilen stående på Markim-Lundby, Vallentuna.               
 Gärningsmannen har stulit alla 4st bilhjulen från bilen och lämnat bilen stående direkt i 
gruset, utan att pallat upp bilen. 
 
10. PL BROTTBY NORRG AVF, E18 NORRTÄLJEVÄGEN, BROTTBY 
Onsdag 2009-10-07 kl 09.00 t.o.m Onsdag 2009-10-07 kl 09.30 
Brand utan misstanke om brott 
Bilbrand utan misstanke om brott. 
 
11. FÅGELSÅNGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-05 kl 12.00 t.o.m Måndag 2009-10-05 kl 13.00 
Stöld av båt    Stöld av trailer 
Trailern stod uppställd på en vinterparkering för båtar.                                                                                        
Området är bemannat med personal.                                                                                                                     
Personalen hade gått på lunch vid 12.00 och när de återkom 13.00 upptäcktesatt gärningsman 
tillgripit trailern med båten på. 
 
12. VITTRA SKOLAN, ZETTERLUNDS VÄG 140, VALLENTUNA 
Måndag 2009-09-28 t.o.m Måndag 2009-09-28 
Misshandel 
Målsägande hade anlänt tidigare än andra elever till NO-salen på skolan då  misstänkt 
plötsligt kom in till klassrummet tätt efter målsägande. Misstänkt gick fram till målsägande 
och började att slå denne på överarmen. Detta     skulle han enligt skrivelsen ha gjort p.g.a. att 
målsägande enligt misstänkt någon dag tidigare skulle ha varit "uppkäftig". 
 
13. K310886-09 VALLENTUNA GYMNASIUM, GYMNASIEVÄGEN 4, VALLENTUNA 
t.o.m Torsdag 2009-10-08 kl 08.30 
Stöld Hot mot tjänsteman Narkotikabrott  

Administratör
Rektangel



RINGA NARKBROTT    Mt uppvisar tydliga tecken på narkotikapåverkan. Stora pupiller 
samt fladdrigt beteende.                                                                                                                     
HOT MOT TJÄNSTEMAN                                                          
I rb säger mt följande. "I will kill you", "You have a gun, but ì will kil you anyway". Dessa 
fraser upprepade Mt ett flertal gånger. Mt sade även på svenska "Ni är inte alltid klädda i 
uniform".                                                                                                          
STÖLD UR BIL                                                                
Mt och dennes kamrat har gått in i förarhytten på en brödbil som stod vid  Liedl i Vallentuna. 
Ur förarhytten har Mt och dennes kamrat tagit en grön  låda. Se även Annan anmälan.                                      
Mt och dennes kamrat medtogs till Täby Polisstation för kroppsbesiktning,  beslut av Yb 
Åkermark klockan 08.30 
 
14. UPPLANDSVÄGEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2009-10-08 kl 19.05 t.o.m Torsdag 2009-10-08 kl 19.05 
Brand utan misstanke om brott 
Målsägaren har kommit hem till sin fastighet och upptäckt röken. Han har  gått in i huset och 
stängt några dörrar för att sedan gå ut och larma 112.                                                                          
Enligt brandbefäl på plats, Fredrik Randmark vid Södra                    Roslagens brandförsvar 
har fastighetens pelletsbrännare råkat ut för ett  mekaniskt fel av någon form. Ingenting tyder 
på slarv enligt Randmark. 
 
15. MURSTENSVÄGEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2009-10-08 kl 21.00 t.o.m Fredag 2009-10-09 kl 09.00 
Stöld 
BROTTET / HÄNDELSE                                                        
Målsägaren berättar att någon har stulit hennes cykel. Hon uppger att det är hennes son som är 
brukare av cykeln. Cykeln stod vid tillfället låst och parkerad utomhus i anslutning till 
bostaden. 
 
16. ORMSTASKOLAN NEDRE DELEN, BLEKINGEVÄGEN 1, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-09 kl 15.35 t.o.m Fredag 2009-10-09 kl 15.45 
Stöld ur bil 
Anmälaren uppger att okänd gärningsman någon gång under ovan angiven    tidsperiod har 
berett sig tillträde till hennes mors firmabil genom att krossa rutan på passagerarsidans 
framdörr. Ur bilen har en väska med    innehåll tillgripits. 
 
17. MELLAN ICA OCH COOP, TUNA TORG, VALLENTUNA 
Lördag 2009-10-10 kl 02.30 t.o.m Lördag 2009-10-10 kl 02.30 
Misshandel 
HÄNDELSE                                                            
Målsägaren har blivit slagen över munnen. Han vet dock ej av vem. 
 
18. KARLBERGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-10-10 kl 02.45 t.o.m Lördag 2009-10-10 kl 03.15 
Skadegörelse 
BROTTET                                                                   
SKADEGÖRELSE genom att okända gärningsmän sparkat sönder målsägandens    brevlåda.                          
HÄNDELSE                                                                  
Målsäganden uppmärksammade aktuell tid hur några ungdomar sparkade sönder hans 
brevlåda. Då målsäganden klev ut ur huset såg han hur tre ungdomar  sprang från platsen. 



19. GILLINGELUND, BROTTBY 
Fredag 2009-10-09 kl 16.00 t.o.m Lördag 2009-10-10 kl 10.00 
Stöld 
BROTTET                                                                    
Målsägaren ringer in och anmäler att någon brutit upp en bom och ialla 
fall endieseltank. 
 
20. VALLENTUNA STATION 
Lördag 2009-10-03 kl 19.30 t.o.m Lördag 2009-10-03 kl 23.30 
Stöld av cykel 
Cykeln lämnades parkerad och låst vid Vallentuna station. Sedan var den bara "borta" 4 
timmar senare. 
 
Vallentuna 2009-10-12 
 
Tuwe Ogdal / insp 
Vallentuna Närpolis 
  


