
Händelser  i Vallentuna  Vecka 45 2009 
  
Övriga uppgifter ring Britt-Marie Weldéus Hed. Ring  08 401 43 52 
 
1. COOP EXTRA VALLENTUNA, TUNA TORG 14, VALLENTUNA 
Måndag 2009-11-02 kl 12.45 t.o.m Måndag 2009-11-02 kl 13.20 
Skadegörelse på bil 
Mä parkerade sin bil i ett olåst parkeringshus för en dryg halvtimme.Det stod inte någon bil 
parkerad på platsen intill, på passagararsidan.                                                                         
När Mä senare skulle hämta sin bil så stod en röd Nissan Primera på  platsen intill 
passagerarsidan.                                                                                                                 Den 
röda bilen stod snett parkerad och väldigt nära Mä bil.          Mä upptäckte på sin bil en 
halvmeter lång repa i lacken på           passagerarsidans bakdörr.                                               
Han beslöt sig för att vänta på föraren av den röda bilen. 
 
2. IDROTTSFÖRSKOLA, HJÄLMSTAVÄGEN 1, VALLENT 
Måndag 2009-11-02 kl 16.50 t.o.m Måndag 2009-11-02 kl 17.15 
Stöld genom inbrott i bil 
BROTTET                                                              
Någon har krossat den låsta bilens högra främre sidoruta.           Sedan har man sträckt sig in 
och stulit handväskan som förvarades i passagerarsätet. 
 
3. IDROTTS FÖRSKOLAN, SKOLVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-11-02 kl 16.55 t.o.m Måndag 2009-11-02 kl 16.58 
Stöld genom inbrott i personbil 
BROTTET                                                                     
Någon har krossat en ruta på målsäganden, fordon och vidare tagit sig in och där tillgripit 
gods. 
 
4. ORMSTA /ORMSTASKOLAN, ORMSTA, VALLENTUNA 
Måndag 2009-10-05 kl 14.00 t.o.m Måndag 2009-10-05 kl 15.00 
Stöld 
Mä (8-årig dotter) hävdar att hon lagt ifrån sig mobilen hemma på         hallbyrån, men efter 
noggrann sökning är det troliga att den blivit stulen iskolan. Samma vecka försvann ett antal 
mobiler från Ormstaskolan i          Vallentuna. 
 
5. - ÅSTA, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-02 kl 16.00 t.o.m Lördag 2009-10-03 kl 08.30 
Stöld ur bil 
BROTTET                                                                      
mä anmäler att någon har brutit sig in i hans bil och tagit stereo, bas och slutsteg samt rivit ut 
inredning från bilen. 
 
6. KARBYSKOLAN, VADAVÄGEN 1, BROTTBY 
Tisdag 2009-11-03 kl 13.00 t.o.m Tisdag 2009-11-03 kl 13.30 
Stöld 
BROTTET                                                                                                                            
Stöld då okänd gärningsman/män olovligen har tillgripit gods frånomklädningsrum vid 
Karbyskolan, Vallentuna. 
Det har under Onsdagen den 3 November anmälts 7 stycken tillgrepp från samma tillfälle i 
omklädningsrummet. 



 
 
7. SYSTEMBOLAGET VALLENTUNA, TUNA TORG 19, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-11-04 kl 16.00 t.o.m Onsdag 2009-11-04 kl 17.20 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel, personbil 
BROTTET                                                                                                               Målsägande 
uppger att någon har tillgripit hans bil. 
 
8. EKEBYSKOLAN, TEKNIKVÄGEN 5, VALLENTUNA 
t.o.m Onsdag 2009-11-04 kl 07.00 
Åverkan. 
Typ av skada: Äggkastning                                                                                           
Brottsplats: Ekebyskolan, Vallentuna                                                                                
Brottet/klottret: Fyra ägg kastade mot dörrar och fönster. 
 
9. FASTARBY, BROTTBY 
Söndag 2009-11-01 t.o.m Tisdag 2009-11-03 kl 12.00 
Skadegörelse Olaga intrång 
HÄNDELSE                                                                                                                                          
Okänd gärningsman har brutit upp låset till en bom som leder upp till    teleanläggningen. Där 
uppe har gärningsmannen brutit upp dörrarna till   elbyggnaden samt till gallret som omgärdar 
telemasten.                                                                                            De har även brutit loss en 
bit av plåtväggen på teleanläggningens byggnad och brutit loss sten från väggen därunder. 
 
10. VÄSBYVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-11-03 kl 21.00 t.o.m Onsdag 2009-11-04 kl 07.15 
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcyke 
FRITEXT                                                                                                                                 
Motorcykeln stod parkerad på tomten när jag kom hem ca 21:00         
När jag gick ut med hunden i morse såg jag att motorcykeln var borta och att grinden var 
öppen 
 
11. ICA NÄRA BROTTBYHALLEN BYGGBOD, KARBY TORG, BROTTBY 
Måndag 2009-11-02 kl 16.00 t.o.m Tisdag 2009-11-03 kl 07.00 
Stöld på byggplats, i bod 
Någon har brutit sig in i vår hyrda verktygs bod och stulit alla verktyg som vi hade till bygget. 
Ombyggnad ICA Brottby.                                 Diverse egna verktyg, smidesverktyg och en 
hyrd Bilmaskin från Hyrpoolen. 
 
12. EKEBYSKOLAN, TEKNIKVÄGEN 5, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-11-03 kl 10.50 t.o.m Tisdag 2009-11-03 kl 11.20 
Stöld 
BROTTET                                                    
Stöld då någon har tillgripit Mä jacka från skolan. 
 
13. VALLENTUNA ISHALL, PARKVÄGEN, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-11-04 kl 18.00 t.o.m Onsdag 2009-11-04 kl 20.00 
Stöld av plånbok 
HÄNDELSE                                                              
Mä har tränat ishockey i kväll. Under träningen förvarade Mä plånboken i sportväskan och 
hade väskan i omklädningsrummet.         Omklädningsrummet var inte låst under träningen. 



 
14. VADABY, BROTTBY 
Onsdag 2009-11-04 kl 18.00 t.o.m Torsdag 2009-11-05 kl 13.00 
Stöld 
BROTTET                                                                                                                                                 
Okänd gärningsman har brutit sig in förrådsdel i en lada. Gärningsmannen harställt en 
kopparkittel under ett fönster och klättrat upp på denna. Sedan   har gärningsmannen brutit 
upp ett fönster och klättrat in. Sedan har man    öppnat dörren till ladan. Ur byggnaden har 
resväskor, sovsäckar samt ett     täcke stulits. En mindre resväska hade slängts ut på gården. 
 
15. STORTORPSVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-06 kl 12.15 t.o.m Fredag 2009-11-06 kl 14.26 
Stöld 
FRITEXT                                                                                                                                                 
Patrull 34-9210 kallades av ledningscentralen till Stortorpsvägen med anledning av ett timat 
inbrott.   På plats möttes patrullen upp av Mä som är boende på adressen. Målsägaren 
påvisade att dörren till källaren blivit uppbruten samt att källar utrymmet samt ovanvåningen 
blivit genom genomsökta.                  Målsägarens sambo uppgav att hon lämnat bostaden 
12.15 och kom        tillbaka vid 14.26 då hon upptäckte inbrottet. 
 
16. TRE KRONOR, TUNA TORG, VALLENTUNA 
t.o.m Lördag 2009-11-07 kl 00.50 
Narkotikabrott 
BROTTET                                                                      
Den misstänkte har gjort sig skyldig till narkotikabrott (eget bruk) genom  att uppvisa tydliga 
tecken på narktikapåverkan. Stora pupiller, forcerat tal mm. 
 
17. K345328-09 CENTRUMPASSAGEN 10, VALLENTUNA 
Lördag 2009-11-07 kl 01.25 t.o.m Lördag 2009-11-07 kl 01.30 
Grov Misshandel 
BROTT                                                                                                                                       
Grov misshandel genom att misstänkt slår en glasflaska i ansiktet samt hoppar på 
målsägandens huvud när målsäganden ligger på marken. Uppstår smärta och blodvite. 
 Samt även knummer . K345331-09 
 
18. UTANFÖR KROGEN TRE KRONOR, TUNA TORG, VALLENTUNA 
t.o.m Lördag 2009-11-07 kl 01.00 
Narkotikabrott     Brott mot knivlagen 
1)Ringa narkotikabrott genom eget bruk. Misstänkt visar tydliga tecken   på 
narkotikapåverkan. Stora pupiller, blodprängda ögon och talar forcerat.                                                             
2)Brott mot knivlagen då misstänkt hade kniv på sig på allmänplats. 
 
19. KARLBERGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-11-07 kl 04.00 
Olaga narkotikabruk 
HÄNDELSE                                                                                                                                                
Den misstänkte påträffades av patrull 34-8110 och stod då bredvid bilvägen. Han gav ett 
påverkat intryck. Han var hängig och loj samt ramlade nästa ut i bilvägen när polisbilen kom.                          
På fråga uppgav den misstänkte att han hade tagit amfetamin några timmar    tidigare.                                      
Den misstänkte fördes till Täby polisstation för provtagning samt förhör. 
 



20. UNGDOMSHUSET NOVA, TELLUSVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-11-07 t.o.m Lördag 2009-11-07 kl 21.00 
Misshandel 
Mä ringer och anmäler att hon har blivit misshandlad. 
 
21. ICA SUPERMARKET VALLENTUNA, TUNA TORG 17, VALLENTUNA 
t.o.m Lördag 2009-11-07 kl 20.30 
Snatteri 
BROTTET                                                                   
Vittnet som är butikschef på en annan ica-affär observerade de två        
misstänkta inne i butiken.                                                                                                                         
Han såg hur båda stoppade ner varor i en väska de hade med sig. När de   passerade kassorna 
utan att betala uppmärksamma han personalen och dessa larmade väktare. Vittnet stoppade de 
båda misstänkta utanför butiken.                                                                              
ÖVRIGT                                                                    
De båda misstänkta var berusade och aggressiva då vi anlände. Det var    ogörligt att höra 
någon ytterligare på plats. 
 
22. EKEBYVÄGEN, VALLENTUNA 
t.o.m Lördag 2009-11-07 kl 17.45 
Ofredande             Egenmäktigt förfarande Hemfridsbrott 
BROTT                                                                       
 Brb 4kap 6 § hemfridsbrott genom att ha trängt in i målsägandes lägenhet mot hennes vilja.                            
Brb 3 kap 7 § ofredande genom att ha knuffat målsägande och hållt tag i     hennes handled för 
att bända loss en mobiltelefon ur hennes hand.           Brb 8 kap 8 § egenmäktigt förfarande 
genom att olovligen tagit målsägandes  simkort till hennes mobiltelefonen. 
 
23. NORRGÅRDEN  VALLENTUNA 
Lördag 2009-11-07 kl 21.00 t.o.m Söndag 2009-11-08 kl 04.40 
Grov stöld genom inbrott i lägenhet 
Patrull 34-9190 kallades av ledningscentralen till Norrgården 45 med anledning av ett timat 
inbrott. Målsägaren vaknade upp i sin bostad och upptäckte att hon haft     påhälsning under 
natten.                                                     
På plats mötts patrullen upp av målsägaren dotter som släppte in patrullen i lägenheten.                                   
Det framkom att målsägaren legat och sovit och inte lagt märke till att     någon eller några 
gått in genom fönstret i sovrummet och därefter sökt      igenom sovrummet med målsägaren 
sovandes i samma rum. 
 
2009-11-09 
Tuwe Ogdal / insp 
Vallentuna Närpolis 
  
 
 
 
 
 
 


