
Händelser  i Vallentuna  Vecka 49- 2009 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 66, inspektör Tuwe Ogdahl. 
 
Nytt Närpolisbefäl i Vallentuna/Täby; 
fom 7/12-09 tillsvidare tjänstgör inspektör Andreas Aaw som  
tf Närpolisbefäl i Vallentuna/Täby. Insp Daniel Lövdahl har fått fast 
Närpolisbefälstjänst i Danderyd från samma datum. 
 
1. 27-30/11, Gustav Vasaskolan, skadegörelse, glaskross, 2 rutor till matsalen. 
 
2. 30/11, Ekebyskolan, klotter. 
 
3. 30/11 mellan 08.00-18.00, Smålandsvägen, inbrott i villa, Grov stöld då okänd 
gärningsman olovligen berett sig tillträde till   bostaden genom att bryta upp ett fönster till 
bostaden och därefter   tillgripit gods, bl a TV, smycken och dator. 
 
4. 30/11, Dragonvägen, inbrott i villa, kl 18.00, pågående villainbrott, två gärningsmän hade 
brutit upp ett fönster på en villa. Minst av dem hade   varit inne i villan.                                                             
Gärningsmännen fick förmodligen inte med sig något gods. Ev kan en vit Mitsubishi sättas i 
samband med brottet. 
 
5. 30/11 08.00-19.00, Svampskogsvägen, inbrott i villa, Målsäganden berättade att hon kom 
hem strax efter sin sambo. Sambon berättade att när han kom hem så var ytterdörren låst. När 
han klev innanför ytterdörren så kände han att det drog från vardagsrummet. Han såg då hur 
ett fönster var öppet i vardagsrummet. Han såg hur fönstret var uppbrutet. Fn okänt tillgrepp. 
 
6. 1/12 kl 04.10 Ptr kallades till  Coop Extra i Vallentuna med anledning av ett inbrottslarm. 
På plats möttes man upp av väktare och kunde konstatera inbrott.                                                                       
Stöld genom inbrott genom att okända gärningsmän har med en sten krossat en ruta och tagit 
sig in i butiken och tillgripit gods.                                                                                                                         
Gärningsmännen har även inne i butiken brutit på ett galler till  spelbutiksdelen till Coop. 
Oklart om gärningmännen kom in i spelbutiksdelen och vad som är tillgripet. 
 
7. 27-30/11, Gustav Vasaskolan, skadegörelse, ruta krossad. 
 
8. 23-30/11, Stockholmsvägen, klotter gångtunnel. 
 
9. 1/12, Ekebyskolan, klotter. 
 
10. 27-30/11, Hammarbacksskolan, skadegörelse, glaskross till klassrum. 
 
11. 30/11-1/12, Hammarbacksskolan, klotter. 
 
12. 1/12, Fågelsångsvägen, Arbetsplatsolycka, byggnadsarbetare f –88 föll från en 
byggnadsställning. Förd med ambulanshelikopter till KS, mindre blödning i hjärnan. 
 
13. 1/12, Coop, snattare, tre unga flickor, 2 under 15år och en 15år greps av 
butikskontrollant. Kontakt med vårdnadshavare. 
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14. 27-28/11, Bällstabergsskolan, stöld av cykel, Stonebreaker, Damcykel,     Blåmetallic. 
 
15. 1/12 kl 16.52, Angarnsvägen, pb krockar med älg, två barn i bilen, förda till Astrid L 
barnsjukhus för kontroll. 
 
16. Coop, 1/12, snattare. 
 
17. 2-3/12, Takpannevägen, försök till tillgrepp av pb, Bilen stod låst och parkerad utanför 
bostaden.Gärningsmannen har tagit sig in i bilen genom att med något vasst verktyg    brutit 
upp låset på vänster framdörr. Man har tryckt in ett vasst föremål i  låset. Plåten är bucklig 
runt låset. Inne i bilen har rattkåpan ryckts bort, delar av denna ligger utspridd inne i bilen. 
Brytmärken i tändningslåset. Oklart om bilen går att starta i nuläget. 
 
18. 3-4/12, Takpannevägen, Någon har förstört låskolven på vänster sida på bilen och tagit sig 
in.   Vidare har man förstört instrumentpanelen och försökt tjuvkoppla bilen. CD-skivor 
tillgrip0na. 
 
19. 4/12, Fornminnesvägen, narkotikabrott, 2 pers medtagen för kroppsbesiktning. 
 
20. 5/12, Hammarbacksskolan, försök till stöld, skadegörelse, Försök till stöld genom att 
okända gärningsmän försökt ta sig in i skolans  hemkunskapssal genom att bända upp en 
fönsterlist så att en fönsterruta spräcktes.Även två andra rutor in till hemkunskapssalen var 
krossade. 
 
21. 30/11-6/12, Allévägen, tillgrepp av pb DUX183, FORD ESCORT 1,6I CLX, LGRÅ. 
Anträffad Sörgården 6/12. 
 
22. 5-6/12, Allévägen-Sommarvägen, försök till tillgrepp av pb, Bilen stod parkerad på en 
boendeparkering vid Sommarvägen. Någon har krossat rutan på höger framdörr. I bilen har 
kåpan under ratten ryckts bort. Kåpan ligger kvar i bilen. Ratten har vridits runt och är 
alldeles "lös". Bilen  har inte gått att starta. 
 
23. 5-6/12, Össeby Garns kyrka, Brottby, Anm berättar att hon fick ett samtal av en granne 
som hade upptäckt att  förrådet stod öppet. Gärningsmannen hade sågat bort två bommar till          
förrådet. En av dörrarna var sönderdragen och fodret och dörren låg på       marken. Det 
saknas gods, 4 st 25l dunkar med miljöbensin. 
 
24. 6/12, Karlbergsskolan, Okänd gärningsman/män har olovligen tagit sig in genom ett 
fönster genom att  krossa rutan och öppna med vredet på insidan. Troligtvis har man tillgripit   
en datorlåda. 
 
25., misshandel, försök till misshandel, rest Tre Kronor. 
 
26. Väsbyvägen kl 23.45 greps en man f 70 efter att det framkommit att han med sin bil prejat 
en annan bil. Båda parter misst narkotikapåverkade. 
 
 
2009-12-07 
Vallentuna Närpolis 
Monica Alkblad 


