
Händelser  i Vallentuna  Vecka 47 2009 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 50 
 
1. EKEBYVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-11-16 kl 01.30 t.o.m Måndag 2009-11-16 kl 03.00 
Stöld 
HÄNDELSE                                                                     
När målsäganden vaknade klockan tre på natten upptäckte han att det saknades 
gods i lägenheten.                                                                                                                                      
BROTTET                                                                      
Okänd/a gärningsman/än har på okänt sätt tagit sig in i målsägandens        lägenhet och 
tillgripit gods. 
 
2. GÄLLSTAVÄGEN , VALLENTUNA 
Lördag 2009-11-14 kl 18.00 
Brott mot djurskyddslagen 
BROTTET                                                                                                                                             
Anmälaren driver Vallarens Hund - Kattpensionat.                                                                                             
Okänd gärningsman har lämnat en katt vid firman utan att kontakta ägaren. Katten var insatt i 
en grå transportbur och lämnad under ett skärmtak.                                                                              
Katten är en okastrerad hankatt, röd med vita tecken, ca 6 månader. 
 
3. HUMLEVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-13 kl 07.30 t.o.m Fredag 2009-11-13 kl 16.00 
Stöld av kopparkittel 
BROTTET                                                                                                                                                   
Någon har stulit Mäs kopparkittel som stod på framsidan vid entrédörren. Man har tömt ut 
jorden och blommorna på baksidan. 
 
4. VALLENTUNA MOTOR, INDUSTRIVÄGEN 2, VALLENTUNA 
Söndag 2009-11-15 kl 16.15 t.o.m Söndag 2009-11-15 kl 16.30 
Snatteri 
BROTTET                                                                      
Snatteri genom att en falskskyltad mörk Audi varit inne på besinmacken och tankat för 805,38 
kr och sedan åkt därifrån   utan att betala för sig. Tankningen har lett till ekonomisk skada för       
målsäganden. 
 
5. VALLENTUNA CENTRUM 
Lördag 2009-11-14 kl 23.00 t.o.m Lördag 2009-11-14 kl 23.59 
Misshandel 
HÄNDELSE                                                                      
Mä och Kamrat var på väg ut på krogen. De gick på gångbanan vid       videobutiken Box. De 
mötte då en kille som kom emot dem på gångbanan. Det    såg ut som att killen skulle passera 
dem, när Mä plötsligt får ett       knytnävslag över näsan.                                                                                     
Mä tror att det bara är ett slag, det svartnar för ögonen, gör jätte ont och det börjar spruta blod. 
Killen är sedan bara borta. Mä minns inte    hur killen såg ut. Mä går sedan hem och dagen 
efter besöker han akuten   där man konstaterar att näsan är bruten. 
 
6. TELLUSVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-13 kl 10.00 t.o.m Fredag 2009-11-13 kl 12.00 

Administratör
Rektangel



Stöld utan inbrott 
Busskortet försvann från omklädningsrummet i sporthall under gymnastikpass Låg i byxficka 
som låg i väska. 
 
7. BIBLIOTEKET, TUNA TORG, VALLENTUNA 
Måndag 2009-11-16 kl 15.30 t.o.m Måndag 2009-11-16 kl 15.45 
Stöld utan inbrott 
FRITEXT                                                                                                                                                 
Var i centrum med min son ,tog ut 4000 kr eftersom jag skulle köpa en laptop av en kompis i 
julklapp till ett av mina barn !                             Gick sedan in på biblioteket och tänkte att jag 
skulle läsa en bok för min  lilla son, dum som jag var hängde jag av min jacka på en stol med 
både       plånbok och mobil i ,min son pekade att jag skulle ta ner en bok till honom reser mig 
upp och går ca 5 meter bort och gör det !                         När jag vänder mig  bort tar någon 
jackan på ca 10 sek, ser inte vem det är  och ingen annan ser det heller ! Jag tror någon såg 
mig ta ut pengarna och  följde efter ! 
 
8. RIALAVÄGEN, BROTTBY 
Lördag 2009-11-14 kl 16.00 t.o.m Tisdag 2009-11-17 kl 14.30 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
BROTTET                                                                                                                                                 
Någon har tagit sig in i målsägarens bod och tillgripit en fyrhjuling som   stod parkerad låst 
där inne.                                                                                                                            
HÄNDELSE                                                                                                                                                
Gärningsmannen tog sig in i boden genom att ha brutit upp ytterdörren. Sedan så tillgrep en 
fyrhjuling som stod parkerad låst där inne. Inga synliga spårfinns på plats.                                                         
Målsägaren har inte sett eller hört något som kan sättas i samband med      brottet.                                            
SKADOR                                                                                                                                                  
Kättingslås uppbrutet 
 
9. GUSTAV VASASKOLAN, LINDHOLMSVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-10-23 kl 07.30 t.o.m Fredag 2009-10-23 kl 14.00 
Stöld av busskort 
HÄNDELSEN                                                                                                                                               
Mä åkte buss till skolan. Han la sitt busskort i en ficka på ryggsäcken  som i sin tur hängde i 
kapphallen utanför hans klassrum. När Mä ska åka  hem så märker han att busskortet är borta. 
 
10. KARLBERGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-11-17 kl 08.00 t.o.m Tisdag 2009-11-17 kl 18.12 
Stöld 
FRITEXT                                                                                                                                               
patrull  beordras till Karlbergsvägen,Vallentuna angående inbrott i villa. På plats kl. 20.00 
träffar vi målsägande.                                                                                                                      
BROTTET                                                                     
Okänd gärningsman har berett sig tillträde till fastigheten genom att bryta på ett fönster 
mellan blad och karm vid entre dörren så att glaset har gått sönder med ett mejselliknande 
föremål. I fastigheten har gm sökt igenom     husets båda våningar, dragit ut lådor mm. 
 
11. EKEBYVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-11-17 kl 22.30 t.o.m Onsdag 2009-11-18 kl 01.37 
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FRITEXT                                                                                                                                             
Patrull blev beordrade till Ekbyvägen  med anledning av brand.                                                                          
BROTTET                                                                    
Allmänfarlig vårdslöshet genom att misstänkt lagat mat och därefter somnat utan att stänga av 
plattan. Vilket resulterat i torrkokning. 
 
12. BJÖRKHAGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-11-17 kl 22.30 t.o.m Onsdag 2009-11-18 kl 07.00 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
BROTTET                                                                                              
Okänd gärningsman har tillgripit målsägandens bil.                                                   
Inget av värde i bilen 
 
13. LINDÖ PARK, GOLFBANAN, LINDÖ, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-11-17 kl 09.00 t.o.m Tisdag 2009-11-17 kl 16.00 
Försök till inbrott i bil 
FRITEXT                                                                                                                                   
Under den tid som hustrun spelade golf har man brutit sönder låset väframdörr.                                                
Man har ej lyckats komma in.                                          
SKADA                                                                 
Låset trasig, skada runt plåt vid låset. Ej besiktad 
 
14. HAMMARBACKSSKOLAN, EKEBYVÄGEN 2, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-13 kl 16.00 t.o.m Måndag 2009-11-16 kl 07.00 
Skadegörelse 
BROTTET                                          
Skadegörels på skolan.                           
HÄNDELSE                                         
Enligt inkommet e-brev :                         
Glaskross, klassrum B5. 
 
15. BROTTBY PENDLARPARKERING 
Tisdag 2009-11-17 kl 07.30 t.o.m Tisdag 2009-11-17 kl 22.00 
Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel 
BROTTET:                                                                  
 Någon gång under ovan nämnda tidsperiod har någon försökt att tillgripa   målsägandens bil 
då den stod parkerad vid Brottby pendlarparkering.                                                                                 
Gärningsmannen har brutit sönder låset på förardörren och tagit sig in i  bilen. 
Gärningsmannen har plockat bort kåpan under ratten och försökt att starta bilen men ej 
lyckats med detta. Anmälaren säger att det gick att   sätta tillbaka delarna och bilen fungerar 
som vanligt.                                                                                               
Motorhuven har öppnats och en kabel satt löst, anmälaren vet ej vilken    funktion denna kabel 
hade. 
 
16. LOVISEDALSSKOLAN, LOVISEDALSVÄGEN, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-11-18 kl 22.56 t.o.m Onsdag 2009-11-18 kl 23.05 
Stöld 
BROTTET                                                                      
Stöld genom inbrott då okända gärningsmän slagit sönder en ruta och därefter 



berett sig tillträde till fastigheten och tillgripit okänt gods.                                                                                   
HÄNDELSE                                                                     
Någon/några har slagit sönder rutan till personalrummet men har troligtvis  inte varit inne i 
resten av skolan. 
 
17. PROVISORISK TRAFIKSIGNAL, LINDHOLMSVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2009-11-17 kl 16.00 t.o.m Onsdag 2009-11-18 kl 06.15 
Stöld 
FRITEXT                                                                                                                                               
Polisanmälan för skadegörelse jämnte stöld. Natten tisdag mot onsdag har   någon brutit upp 
lådan till en av våra trafiksignaler och stulit batteriet. skadevärde ca. 5000-6000. (följden 
trafikkaos på morgonen f.ö ökad risk förtrafikolycka på morgonen).                                                                   
Målsäganden vill bli kontaktad på: svenska 
 
18. VITTRA SKOLAN, ZETTERLUNDS VÄG 140, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-11-18 kl 11.30 t.o.m Onsdag 2009-11-18 kl 14.30 
Stöld av mobiltelefon 
HÄNDELSE                                                                                                                                      
Mä mobiltelefon har på okänt sätt försvunnit.                                                                                           
Mä har haft mobiltelefonen i sitt skåp. När hon skulle plocka ut  sakerna ur skåpet så var den 
borta. 
 
19. MÖRBYGÅRDEN, VALLENTUNA 
t.o.m Torsdag 2009-11-19 kl 17.30 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
FRITEXT                                                                                                                                                 
Patrullen åkte till anmälaren   med anledning av att Lkc skickat ett fax till närpolisen 
Vallentuna angående en upphittad motorcrosscykel.                                                                                           
Anmälaren har i augusti 2009, i en skogsdunge mellan Mörbygården och        Teknikvägen i 
Vallentuna  hittat en motorcrosscykel som låg omkullvält.                                                                                 
BROTTET                                                                       
Tillgrepp av fortskaffningsmedel då en eller flera okända gärningsmän        
tillgripit och använt motorcrosscykeln. 
 
20. OLSBORGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2009-11-19 kl 07.30 t.o.m Torsdag 2009-11-19 kl 17.30 
Stöld 
HÄNDELSE                                                                      
Målsägande och hustru lämnade bostaden i morse och kom hem sen eftermiddag.  Hustrun 
gick först in i köket för att börja laga mat. Efter en stund kände   hon att det var kallt i huset. 
Hon gick då ut i vardagsrummet och såg att    fönstret stod öppet. Automatiskt gick hustrun 
fram och stängde fönstret och  märkte då att någon hade brutit upp fönstret. Hustrun ringde då 
direkt till  polisen. Okänt vad som är tillgripet i huset. Målsägande återkommer efter en  
inventering. Målsägande är osäker på om gärningsman/män hunnit in i huset.                                                    
SKADOR                                                                        
Brytmärken på fönsterkarm. Karmen är trasig. Spröjs som satt på fönstret var bortbrutet. 
Fönsterlås trasigt. 
 
21. BIBLIOTEKET, TUNA TORG, VALLENTUNA   
 Måndag 2009-11-16 kl 13.00 t.o.m Måndag 2009-11-16 kl 13.00 
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Misshandel 
BROTTET                                                                                                                                                 
Mä uppger att han var på biblioteket helt plötsligt får han ett slag på örat när han vände sig om 
så fick han ett slag på munnen så att läppen svullnade. Den utpekade fortsatte att gapa och 
skrika efter en stund så gick han ut.   Han hotade Mä flera gånger under händelsen. 
 
22. ODLINGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2009-09-26 kl 16.00 t.o.m Lördag 2009-09-26 kl 20.00 
Stöld av kontanter ur bostad 
BROTT                                                                         
Mä ringer in för att anmäla att okänd gärningsman har gått in i hans      bostad och tagit 
kontanter då Göran somnat i sälsängen utomhus. Ytterdörren  var låst men altandörren var 
öppen.                                                                                                                        
Mä bor i ett radhus med två våningar. Kontanterna låg väl gömda i en      byrålåda i 
sovrummet på övvervåningen. Mä märkte att de var borta då han skulle se till dem på kvällen. 
 
 
23. SÖRGÅRDEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-20 kl 23.00 t.o.m Lördag 2009-11-21 kl 10.55 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
Personbil stod låst och parkerad på Sörgården i Vallentuna när den tillgreps. 
 
24. NORRGÅRDENS GARAGE, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-20 kl 22.00 t.o.m Lördag 2009-11-21 kl 13.00 
Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel 
Anmälaren berättar att gärningsmannen krossat båda rutorna i bakdörren på förarsidan till 
målsägandens personbil och därigenom tagit sig in. Väl inne i bilen har gärningsmannen slitit 
loss rattkåpan och slängt den i baksätet. Sladdarna är framdragna. Gärningsmannen har även 
slitit loss    ratten så att den hänger. Anmälaren kan inte se att något saknas ur bilen. 
Anmälaren kan heller inte se några synliga spår efter gärningsmannen. 
 
25. MÖRBYVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-20 kl 22.15 t.o.m Lördag 2009-11-21 
Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel/personbil 
Målsäganden har under okänd tidpunkt dagens datum den 09-11-21 kontaktats av en bekant 
som har uppgett att det skall ha varit inbrott i Mä personbil.                                                                                
Enligt den bekante skall det bland annat finnas skador på två rutor, en     baklykta samt 
åverkan på tändningslåset eller rattkåpan i bilen. Det är vid anmälningstillfället okänt om 
gärningsmannen har tillgripit någonting ur    bilen eller hur gärningsmannen har berett sig 
tillträde till bilen då Mä ej har varit på plats. 
 
26. NORRGÅRDEN, VALLENTUNA 
Fredag 2009-11-20 kl 22.30 t.o.m Lördag 2009-11-21 kl 12.45 
Skadegörelse på bil 
Okänd gärningsman har krossat lilla rutan bak på passagerarsidan på målsägarens bil.                                      
Bilen stod parkerad i en stor carport på angiven adress.           Gärningsmannen har krossat 
lilla rutan bak på höger sida.          Gärningsmannen har inte varit inne i bilen. 
 
27. COOP EXTRA VALLENTUNA, TUNA TORG 14, VALLENTUNA 
t.o.m Lördag 2009-11-21 kl 04.22 



BROTTET                                                                      
Någon/några har berett sig tillträde till Coops lokaler i Vallentuna Centrumgenom att krossa 
en fönsterruta. Därefter har man tillgripit snus. Gärningenhar inneburit skada för 
målsäganden.                                                                                                                    
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT                                                            
Gärningsmannen/männen har krossat en ruta bredvid entrén med hjälp av en    gatsten. 
Därefter har man tagit sig in i butiken, vidare till spelhörnan    forcerat ett nedhängande nät 
och därefter tillgripit snus.                  Gärningsmannen/männen har troligen lämnat samma 
väg som de kom in. 
 
28. EKEBYVÄGEN, VALLENTUNA 
Söndag 2009-11-22 kl 00.00 t.o.m Söndag 2009-11-22 kl 00.15 
Skadegörelse 
BROTT                                                                        
Skadegörelse genom att okänd gärningsman anlagt en brand i en                
tidningscontainer med skador på containern som följd.                                                                                       
ÖVRIGT                                                                       
Patrullen samtalade med styrkeledaren från brandkåren. Det förelågenligt honom ingen 
spridningsrisk. 
 
29. LOVISEDALSSKOLAN, LOVISEDALSVÄGEN 27, VALLENTUNA 
Onsdag 2009-11-18 kl 22.45 t.o.m Onsdag 2009-11-18 kl 23.00 
Stöld 
Någon krossade ett fönster till lärarnas arbetsrum för att komma åt vredet att öppna fönstret, 
har sedan krupit in och stulit 6 bärbara datorer och enstorbildsprojektor. Efter ca 9 minuter har 
Securitas kommit och då var de  borta. Polis tillkallades. 
 
30. VALLENTUNA CENTRUM, BANVÄGEN, VALLENTUNA 
t.o.m Söndag 2009-11-22 kl 01.50 
Misshandel 
När Pm kom fram berättade vittnen att det uppstått bråk mellan några        personer. 
Målsäganden försökte då att gå emellan för att avstyra bråket.    Gärningsmannen hade då 
tagit tag i målsäganden och kastat ner henne i marken så att hon slagit i huvudet. 
 
31. SMIDESVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2009-11-23 kl 01.01 t.o.m Måndag 2009-11-23 kl 01.05 
Stöld 
På plats väntade Roslagens hundbevakning. De hade fått larmet kl.01.01 och var på plats 
kl.01.08.                                                                                                                                
Ytterdörr på baksidan var uppbruten och inne i lokalen var ytterliggare en dörr uppbruten. 
Okänt vad som tillgripits.                                                                                                            
Hundbil 39-9470 kom till platsen och gjorde ett spårningsförsök utan       framgång. 
 
2009-11-23 
Tuwe Ogdal / insp 
Vallentuna Närpolis 
  


