
Händelser  i Vallentuna  Vecka 44 2009 
Övriga uppgifter ring Britt-Marie Weldéus Hed. Ring  08 401 43 52 
 
1. MÖRBYVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-10-17 kl 19.00 t.o.m Söndag 2009-10-18 kl 04.00 
Förgripelse mot tjänsteman 
HÄNDELSE                                                                                                                                              
Målsägaren tjänstgör som polis och har under tiden sin bil med parkerat på p-plats uppmärkt 
som tjänsteparkering för polis. När hon ska åka hem o startar bilen brusar bara radion. 
Målsägaren upptäcker då att antennen är avbruten och saknas på    bilen. 
 
2. ENGELBREKTSVÄGEN, VALLENTUNA 
Söndag 2009-10-25 kl 20.30 t.o.m Måndag 2009-10-26 kl 09.00 
Stöld 
BROTTET                                                                                                                                                 
Okänd gärningsman har tagit sig in i målsägarens bil genom att krossa en    ruta.                                               
Gods har tillgripits. Gärningsmannen har klippt av kablarna till slutsteget.                                                         
Bilen stod låst och parkerad på en öppen parkering. Inga iakttagelser har   gjorts i samband 
med inbrottet vad målsägaren känner till. 
 
3. TEKNIKVÄGEN 25, VALLENTUNA 
Måndag 2009-07-27 t.o.m Måndag 2009-10-26 
Stöld (cykel) 
Brottet                                                                                                                                                 
Mä ställde cykeln vid busshållplatsen när hon dagen skulle hämta den så var den försvunnen / 
Tillgripen. 
 
4. JARLAVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-10-24 kl 19.00 t.o.m Söndag 2009-10-25 kl 09.00 
Stöld av cykel 
FRITEXT                                                                                                                                             
Någon har tagit cykeln i vår carport förmodligen på natten. Vi har ingen  belysning i carporten 
och min bil står parkerad framför så tjuven måste ha vetat om att cykeln stod där. 
Typ:                  Pojkcykel       Modell:               Yosemite Hawkeye Färg:                 Grön 
 
5. VALLENTUNA, 
Söndag 2009-10-25 kl 14.00 t.o.m Söndag 2009-10-25 kl 15.00 
Alkohollagen, olovlig försäljning m.m 
FRITEXT                                                                                                                                                 
Patrull 34-9210 observerade   ett antal ungdomar som kom gående på gång och cykelbanan 
längs centralvägen i höjd med kunskapsskolan. Då patrullen körde fram mot ungdomarna 
sprang    ungdomarna iväg. Efter ett kort sök i området påträffades två av ungdomarna. I 
samband med detta observerade patrullen att dessa två hade en väska med   sig. Ungdomarna 
kastade väskan i gräset bredvid gångbanan. Väskan inhämtades av patrullen och ungdomarna 
uppgav att väskan innehöll alkohol i form av    starköl. Ungdomarna identifierades samt att 
föräldrarna kontaktades via      telefon. Ungdomarna uppgav att dom köpt alkoholen av en 
person i Vallentuna under    söndagen. Ungdomarna visste inte namnet på säljaren. 
 
 
 



6. ANGARN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-12 t.o.m Söndag 2009-10-18   
Stöld 
BROTTET                                                                   
Okänd gärningsman har stulit diverse gods från målsägarens gård och      uthus/förråd.                                     
Uthus/förråd har inte varit låst. Stölden har skett under veckan som hela familjen var 
bortresta.                                                                                                                           
Målsägaren har pratat med grannarna som också blivit bestulna på liknandesaker. 
 
7. LV264, ARNINGELEDEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-23 kl 12.10 t.o.m Fredag 2009-10-23 kl 12.25 
Stöld 
BROTTET                                                                      
Okänd gärningsman har krossat passagerarfönstret fram till målsägarens bil och stulit hennes 
handväska som låg i bilen.                                                                                          
HÄNDELSE                                                                    
 Målsägaren hade ställt sin bil på Arningeleden för att snabbt rasta sin hund och då hon kom 
tillbaka efter ca 15 minuter var rutan krossad och handväskan var borta. 
 
8. PERSONALPARKERING, HJÄLMSTAVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-10-27 kl 08.00 t.o.m Tisdag 2009-10-27 kl 14.00 
Stöld genom inbrott i bil 
HÄNDELSE                                                                     
Mä uppger att hans sambo parkerade hans bil på personalparkeringen vid Hjälmstaskolan i 
Vallentuna den 27:e      oktober. Klockan 14.00 upptäckte Ida att rutan i den främre                 
passargerardörren var krossad.                                                                                                                          
Någon hade krossat rutan med en sten och ur bilen tillgripit en mobiltelefonsom Sambon 
skulle byta. Mobiltelefonen låg i en kartong. Någon har också       tillgripit sambons 
träningsväska med träningsutrustning och ett medlemsband medchip. 
 
9. FÅGELSÅNGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-10-27 kl 00.05 t.o.m Tisdag 2009-10-27 kl 00.15 
Stöld 
Gärningsman har tagit sig in i kontoret genom att krossa en ruta in till ett konferensrum. Gods 
har tillgripits.                                                                                                                   Rutan 
sitter i markplan på fastigheten och gärningsmannen har kommit direkt in i rummet där 
tillgreppet har skett.                                                                                                                
Anmälaren kan inte se att gärningsmannen gått vidare in i andra rum i      byggnanden.                                     
Dock har gärningsmannen öppnat ett annnat fönster för att ta sig ut. 
 
10. ORMSTASKOLAN, BLEKINGEVÄGEN 1, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-10-27 kl 16.45 t.o.m Onsdag 2009-10-28 kl 06.00 
Skadegörelse  (kommunal skola) 
BROTT                                                                                                                                                     
Skadegörelse (BrB 12:1) genom att uppsåtligen förstöra totalt 7 st           fönsterrutor genom 
att kasta föremål emot dessa så att rutorna spruckit.                                                                                  
HÄNDELSE: Enligt anmälaren lämnar personal till skolan byggnaderna 2009-10-27 under    
eftermiddagen och när de sedan kommer till arbetet 2009-10-28 så kan  totalt 7 st fönsterrutor 
konstateras vara trasiga.  Föremål har kastats in i byggnaden via fönstren. Dels asfaltsbitar 
samt PET  flaskor som varit fyllda med sand. 



 
10. KARLAVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-23 kl 22.00 t.o.m Söndag 2009-10-25 kl 14.00 
Stöld av cykel 
Cykeln stod i cykelställ invid huset ca 10 meter från trottoaren tillsammans med 3 andra 
cyklar. Denna var den enda som var olåst. Samtidigt har          troligtvis en solcellsdriven 
trädgårdslampa tagits och kastats in på         grannens tomt.                                                               
Trolig tidpunkt är fredag natt. Under lördag natt stod en olåst mountainbike bredvid 
cykelstället. 
 
11. ROSENLUNDSVÄGEN, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-10-28 kl 21.00 t.o.m Torsdag 2009-10-29 kl 09.30  Vallentuna 2009-10-26 
Skadegörelse på bil 
HÄNDELSE                                                                    
Mä uppger att hans bil stod parkerad på uppfarten vid hans villa på Rosenlundsgatan  i 
Vallentuna. Den 29:e      oktober upptäckte han att en fast ruta på bilens högra sida var 
krossad.                                                                               
En granne hade vaknat cirka 02.30 och hört ett billarm och ett stökigt     ungdomsgäng på 
gatan utanför bostaden. Mä säger att det låg ett järnrör bredvid hans bil. Det finns inga tecken 
på att någon varit inne i bilen. 
 
12. LOVISEDAL KRAGSTA, LOVISEDAL, VALLENTUNA 
Torsdag 2009-10-22 kl 15.00 t.o.m Torsdag 2009-10-22 kl 16.00 
Stöld av mobiltelefon 
M och hennes syster var inne på en pizzeria och åt. Mä fick då en ett meddelande på sin 
mobiltelefon.                                                                                                                   
Hon tog då upp mobiltelefonen ur väskan och läste av meddelandet.                                                                  
Mä vet inte om hon sedan kvarglömde mobiltelefon på bordet när hon    systern lämnade 
pizzerian.                                                                                                                               
Efter en stund så upptäckte Mä förlusten. Hon gick då tillbaka till   pizzerian och letade efter 
mobiltelfonen, men den fanns inte kvar där och   var inte heller inlämnad som upphittad.                                  
Troligen har en okänd gärningsman hittat mobiltelefonen och stulit denna. 
 
13. ROSLAGSSTOPPET, E18 NORRTÄLJEVÄGEN, BROTTBY 
Torsdag 2009-10-29 kl 20.18 t.o.m Fredag 2009-10-30 kl 06.27 
Stöld ur fryscontainer 
Okänd gärningsman har genom att skära upp låsbommen tagit sig in i fryscontainern och stulit 
frysvaror.                                                                                                                    
OMSTÄNDIGHETER                                                               
Hyllorna är tomma. En del varor ligger slängda strax utanför containern, de är fortfarande helt 
frysta vilket tyder på att inbrottet bör ha skett under morgonen.                                                                          
Lampan i containern som var hel igår kväll fungerar inte. 
 
14. SKÖRDEVÄGEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2009-10-29 t.o.m Fredag 2009-10-30 kl 10.00 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
Brottet                                                                                                                                           
Målsägaren uppger att han parkerat sin bil utanför Järnaffären Vallentunacentrum. När han 
kom för att hämta bilen så var den tillgripen. 
Fabrikat/modell:      VOLVO 945-833 S 2,3 Färg:     MBLÅ 



 
15. P-PLATS, MURSTENSVÄGEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2009-10-29 kl 16.00 t.o.m Fredag 2009-10-30 kl 07.45 
Stöld av blinkers från personbil 
Någon har tagit vänster- och höger blinkers fram från målsägandes bil.                                                              
Målsägande uppger att hans fru brukade bilen den 2009-10-21. När frun körde  bilen förföljde 
en vit Volvo 944 efter frun och tittade vad hon parkerade    bilen.                                                                      
Målsägande har inget signalement på personen eller registreringsnummer på    bilen som 
följde efter. 
 
16. VADAVÄGEN, BROTTBY 
Lördag 2009-10-17 t.o.m Fredag 2009-10-30 
Stöld av släpfordon 
Släpet var tidigare anmält stulet- se anmälan. Patrull medYB T Tarander åkte 091030 till 
platsen där släpet var uppställt för att   säkerhetsställa släpet som beslag. Släpet var då 
försvunnet. 
 
17. TRE KRONOR, TUNA TORG, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-30 kl 22.45 t.o.m Fredag 2009-10-30 kl 23.25 
Olaga hot 
BROTT:                                                                     Olaga hot genom att gärningsmannen 
hotat att skjuta vakterna samt gjort    pistoltecken med fingrarna mot dem.                                                         
HÄNDELSE:                                                                  Gärningsmannen var inne på 
restaurangen och bråkade med andra gäster och   blev därför avvisad av vakterna. Den 
berusade gärningsmannen återkom dock  till platsen efter avvisandet och bråkade och ville 
komma in. Han uttalade hoten i samband med detta.                                                                                           
Ingen av ordningsvakterna upplevde hoten som seriösa och ville inte anmäla hoten till polis.                            
Polisen häver gripandet på plats.                                          Gärningsmannen omhändertas 
enligt LOB och läggs in på Täby polisstations   arrest för tillnyktring. 
 
18. OLHAMRAGÅRD, VALLENTUNA, 
Lördag 2009-10-31 kl 08.00 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
HÄNDELSE                                                                                                                                                  
Mä parkerade sin bil utanför stallet. Mä lät nycklarna sitta kvar i  tändningslåset, eftersom hon 
bara skulle hämta något i stallet. Mä  tittade ut genom ett fönster och såg en röd Subaru 
komma körande ner för     backen till stallet. En man hoppar av den bilen och sätter sig i 
Ulrikas     bil och kör iväg.                                                                                                                                    
Registreringsnumret på den andra bilen är XGF 025. Den bilen är också stulen. 
 
 
 
19. PÅ GÅNG-OCH CYKELVÄGEN, SMULTRONVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-05 kl 12.00 t.o.m Måndag 2009-10-05 kl 18.00 
Stöld av cykel 
Sonen lämnat sin cykel olåst på gång och cykelvägen för att bara gå in till sin kompis som bor 
bredvid. Glömde därefter cykeln och senare på           eftermiddagen då den eftersöktes fanns 
den ej kvar. 
 



20. INDUSTRIVÄGEN, VALLENTUNA 
Söndag 2009-11-01 kl 05.40 
Ofredande 
HÄNDELSE                                                                    
Björn befann sig på sin cykel vid Statoil i Vallentuna när en bil plötsligtbörjade tuta och 
blinka med lysena mot honom. Björn tänkte att föraren kanske behövde hjälp men istället 
körde föraren emot honom och gasade.                                                                                
Björn blev rädd och cyklade ut på gång och cykelvägen därifrån men bilen   följde efter 
honom. Björn fick då lov att cykla ut på en äng för att komma undan bilen.                                                       
Registreringsnummer på bilen var. En röd Volvo.                                                                                                
SIGNALEMENT                                                                 
Det var en ung kille som körde bilen och som hade en gul t-shirt på sig.   Han var smal i 
ansiktet och hade svart hår.                                                                                                           
Björn skulle känna igen honom om han såg honom igen. 
 
21. VARGMÖTESVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-10-31 kl 19.00 t.o.m Söndag 2009-11-01 kl 09.00 
Stöld 
HÄNDELSE                                                                                                                                                
Under kvällen/natten har okända gärningsmän brutit sönder en fönsterkarm    och på så vis 
kommit in på kontoret där bägge företagen huserar.            Kontoret är upp och nervänt, 
väldigt mycket saker är stulna. Gärningsmännen har misslyckats med att bryta upp ett 
värdeskåp där bokföring m m förvaras. I verkstaden är också flera saker stulna, bl a flera 
Motorola "datorer"     som finns i lastbilarna. Dessa kan spåras.                                  
Gärningsmännen har lämnat genom verkstadsdelen. En port stod öppen när      Mä kom i dag.                         
IAKTTAGELSE                                                                                                                                             
En bekant, som var mitt över gatan till företaget, ringde till Lars i går   kväll ca kl 20.00 - 
20.30 och sa att en vit bil körde runt vid företaget. denna är anmäld stulen den 5/10-09. 
 
22. PARKERINGSPLATS, NORRGÅRDEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-10-31 kl 18.30 t.o.m Söndag 2009-11-01 kl 11.00 
Egenmäktigt förfarande 
HÄNDELSE                                                                                                                                              
Bilen stod parkerad på parkeringsplatsen utanför bostaden. Mä upptäckte att den bakre skylten 
var bortbruten och fästet gått sönder. Den främre skylten hade gärningsmannen försökt bryta 
bort, men den satt kvar och var böjd i   båda ändarna. 
 
 
2009-11-02 
Tuwe Ogdal / insp 
Vallentuna Närpolis 
  


