
Händelser  i Vallentuna  Vecka 43 2009 
 
 Denna vecka har vi ingen som kan svara på frågor angående rapporten 
under måndagen den 26.   Hälsningar Tuwe Ogdal.  
 
1. VÅNING ETT, TUNA TORG 10, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-16 kl 21.00 t.o.m Lördag 2009-10-17 kl 16.00 
Stöld av mobiltelefon 
Målsägaren ringer och anmäler att någon har tillgripit en    mobiltelefon ur hennes handväska, 
som stod på bordet inne på Våning Ett, Tuna torg 10, Vallentuna. Det var alltid någon kvar 
vid bordet där väskan    stod. Inga observationer har gjorts i samband med stölden. 
 
2. KROSSVÄGEN, BROTTBY 
Fredag 2009-10-16 kl 15.30 t.o.m Måndag 2009-10-19 kl 12.00 
Stöld 
Mä berättar att någon brutit sig in i en av deras containrar.        Containern var låst med 
dubbellås och säkerhetslås samt hade cement block framför ingången.                                                               
Gärningsmännen har tagit sig in genom fönstret. Först sågat av gallret för fönstret och sedan 
slagit sönder rutan.                                                                                                                                                 
GODS                                                                                                                                                
Hela containern är tömd. Man förvarade verktyg där inne. Mä ska      återkomma med den 
kompletta godslistan. 
 
3. VITRASKOLAN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-16 kl 08.00 t.o.m Fredag 2009-10-16 kl 15.15 
Stöld utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslo 
min doter MÄ äker buss till skola varje årgon kl.08.  fredag den 16 åkte hon som vanlit till 
skolan på väg hem kl.15 kortet var borta ,Mä har sin  buskort i väskan. 
 
4. STN KRAGSTALUND, ZETTERLUNDS VÄG, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-09 kl 08.00 t.o.m Måndag 2009-10-19 kl 19.00 
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 
Jag parkerade cykeln vid Kragstalunds jvg-station på morgonen den 9 oktober,i cykelstället på 
västra sidan av järnvägsspåren bredvid trappan som leder  till gångtunneln under spåren. När 
min man skulle hämta hem den igår kväll  var den borta. Låset (ett löst vajerlås) låg kvar på 
marken och likaså en   dyna till barnsitsen. Av själva cykeln fanns dock inte ett spår kvar. 
 
5. CYKELSTÄLL SLUTSTATION ROSENG., VALLENTUNA, 
Fredag 2009-10-02 kl 06.30 t.o.m Söndag 2009-10-04 kl 12.00 
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel 
Fredagsmorgonen den 2 sepetember cyklar jag som vanligt till bussen 610,   Rosengården för 
att åka till skolan. Jag kommer till cyckale stället vid     Rosengården och busshålplatesen för 
610. Jag ställer cycleln i cykel ställetoch låser blocklåset + ett slanglås som fästas vid cykel 
stället. Jag åker  med bussen som väntar på busshållplatsen. Då jag samma dag på 
eftermiddagen inhandlar ett större föremål inne i stan där jag går i skolan väljer jag att få 
skjuts hem av min man från Kista. Detta gör att cycklen står låst mellan fredag till söndag vid 
lunch i cyckelstället (trodde jag). Jag åker förbi   cyckle stället på söndagen den 4 september 
vid 12 tiden och ser att den är   borta. 
 



6. IDROTTSPLATSEN, BROTTBY, 
Tisdag 2009-10-20 kl 19.00 t.o.m Tisdag 2009-10-20 kl 20.15 
Stöld 
Okänd gärningsman har tillgripit gods från målsägarens personbil.                                                                     
För att ta sig in i fordonet har gärningsman krossat båda bakre sidorutorna.                                                        
Ur bilen har gärningsman sedan tillgripit gods. 
 
7. VALLENTUNA ISHALL, PARKVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-10-20 kl 18.00 t.o.m Tisdag 2009-10-20 kl 20.00 
Stöld 
Mä anmäler att han blivit bestulen på gods som förvarats i ett låst    omklädningsrum. 
Gärningsmannen har obemärkt lyckats ta nyckeln till       omklädningsrummet som förvarats i 
spelarbåset. Därefter har gärningsmannen låst upp omklädningsrummet och tillgripit gods. 
 
8. VALLENTUNA ISHALL, PARKVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-10-20 
Stöld 
Okänd gärningsman har tagit Johans telefon och plånbok från  omklädningsrummet i ishallen 
när han var och tränade. 
 
9. STATOIL, STOCKHOLMSVÄGEN, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-10-21 kl 19.18 t.o.m Onsdag 2009-10-21 kl 19.18 
Stöld av kupévärmare och batteriladdare 
Anmälaren ser på film från övervakningskameran hur två män i 20-25 årsåldern sitter på huk 
vid batteriladdarna. På filmen från annan kamera syns sen hur  männen lägger ner två 
kupévärmare i sin ryggsäck. 
 
10. STORA KARBY GÅRD, STORA KARBY, BROTTBY 
Torsdag 2009-10-15 kl 16.00 t.o.m Fredag 2009-10-16 kl 05.00 
Försök till stöld genom inbrott i kontor 
BROTTET                                     
Mä anmäler försök till stöld genom inbrott i företagets kontor.                                                                           
Inga synliga spår finns på platsen och inga kända vittnen till händelsen.                                                             
SKADOR                                                                     
Brytmärken på dörren in till kontoret.  Sönderbänd plåt på dörren. 
 
11. VALLENTUNA CENTRUM, BANVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-19 kl 15.00 t.o.m Måndag 2009-10-19 kl 20.00 
Försök till stöld ur bil 
Bilen stod parkerad i Vallentuna Centrum. När Mä skulle använda bilenså upptäckte han att 
tankluckan var sönderbruten. Han vet ej om någon bensinhar försvunnit ur bilen. Inga 
iakttagelser gjorda. 
 
12. ALLÉVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-16 kl 22.00 t.o.m Lördag 2009-10-17 kl 07.30 
Skadegörelse 
HÄNDELSE/BROTT:                                                                                                                                 
Okänd gärningsman har krossat en glasruta till ytterporten vid Allévägen 
 



13. INFARTSPARKERING KARBY TORG, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-10-21 kl 08.00 t.o.m Onsdag 2009-10-21 kl 18.30 
Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och 
Jag kom från Buss 676 och gick av vid Brottby Trafikplats. Jag hade bilenparkerad på 
infartsparkeringen vid Karby Torg, i närheten av ICA affären.Jag upptäcker att mina saker är 
borta. De var placerade på golvet i      baksätet. 
 
14. BJÖRKHAGSVÄGEN 61, VALLENTUNA 
Söndag 2009-10-11 kl 23.45 t.o.m Torsdag 2009-10-22 kl 19.00 
Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och 
Brutit sig i bilen, ingen åverkan på lås. Rotat igenom den och hittat en delreservdelar i 
bagageluckan och stulit dem. 
 
15. STN VALLENTUNA, BANVÄGEN, VALLENTUNA 
t.o.m Lördag 2009-10-24 kl 01.00 
Misshandel 
BROTT                                                                        
Misshandel genom att gärningsmän slagit två personer så att smärta och blodvite uppstått.                               
HÄNDELSE                                                                     
Målsäganden var på väg hem från krogen med sina vänner då de mötte två män. Dessa två 
började tjafsa med målsäganden och en utav dem utdelade ett slag i bröst korgen på 
målsäganden så att smärta uppstod. Den andre mannen slog     målsägandens kompis i ansiktet 
så att högra kinden svullnade upp och        blodvite uppstod.                                                                               
ÖVRIGT                                                                       
- Målsägandens kompis vill inte medverka i någon utredning och ville därmed inte visa 
legitimation.                                                      
- Patrullen körde hem målsäganden och hans tre vänner efter anmälnings upptagan.                                          
- Målsäganden vet vem var en av gärningsmännen bor, men kan inte hans namn. 
 
16. K329098-09 JARLAVÄGEN  VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-23 kl 00.00 t.o.m Lördag 2009-10-24 kl 10.00 
Stöld av cykel 
När vi på lördagsmorgonen skulle åka i väg så såg vi att cykeln var borta.Klockan 24 
kvällen/natten innan såg jag att den stod där eftersom jag då  åkte och hämtade vår son hos en 
kompis. 
 
17. K329335-09 VALLENTUNA GYMNASIUM, GYMNASIEVÄGEN 4 
Fredag 2009-10-23 kl 11.00 t.o.m Fredag 2009-10-23 kl 13.00 
Stöld utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslo 
FRITEXT                                                                                                                                             
Hade plånbok i väskan som jag hade med mig under lunchrasten. Sedan borta när jag gick 
hem för dagen från skolan. 
 
18. K329030-09 BROLLSTA GOLFKLUBB, RUMSÄTTRAVÄGEN 10, BROTTBY 
Fredag 2009-10-23 kl 03.55 
Stöld genom inbrott i sportanläggning/försök till 
BROTTET                                                                                                                                                   
Någon har försökt ta sig in i golfklubbens klubbhus där shoppen med alla     golfklubbor 
finns.                                                                                                                                        
Man har slagit sönder ett fönster och sågat på ett galler innanför fönstret.                                                          
Larmet har aktiverats kl 03.55, vilket fått gärningsmännen att lämna platsen. 



 
19. K330367-09 STN KRAGSTALUND, BÄLLSTABERGSVÄGEN, VALLENTUNA 
t.o.m Söndag 2009-10-25 kl 21.30 
Rån 
BROTT                                                                        
Brb 8:5 rån genom att okänd gärningsman/män tillfogat målsägande skador i   ansiktet på ett 
okänt sätt och tagit hans plånbok och mobiltelefon.                                                                                      
HÄNDELSE                                                                     
Anmälaren ringde in om att han hittat målsäganden skadad vid Kragstalunds   Stn.Anmälaren 
berättade för patrullen att målsägande sagt till honom att hanblivit slagen av tre stycken killar.                         
När patrullen pratade med målsägande kom han inte ihåg någonting. Han vissteinte om att han 
blivit slagen och rånad ej heller hur han hamnat i  Kragstalund. Målsägande gav ett väldigt 
förvirrat intryck. På väg till sjukhuset kunde målsägande minnas namn på sina syskon vilket    
gjorde att han kunde identifieras. 
 
 
Vallentuna 2009-10-26 
 
Tuwe Ogdal / insp 
Vallentuna Närpolis 
  


