
Händelser  i Vallentuna  Vecka 50- 2009 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52, inspektör Britt-Marie Weldeus Hed. 
 
Ny polis i yttre tjänst började i Vallentuna 091209 (ersätter Peter Wård 
som börjat i Täby). 
 
1. 1-2/12, Lovisedalsskolan, inbrott, tillträde genom ett fönster, bildskärm tillgripen. 
 
2. 4-5/12, Lagmansväg, skadegörelse bil, jack o buckla i motorhuven. 
 
3. 5/12, Svedjevägen, skadegörelse bil, repor i bakluckan o på sidorna. 
 
4. 4-7/12, Hammarbacksskolan, klotter. 
 
5. 7-8/12, Centralvägen, tillgrepp av  Pb, OFX962, TOYOTA CAMRY TOURING, VIT. 
 
6. 4-7/12, Hammarbacksskolan, skadegörelse. 
 
7. 7/12, Ekebyskolan, klotter. 
 
8. 7-8/12, Åsa Vallentuna, Anm anmäler att någon brutit sig in i hans verkstadsbyggnad på 
den privata tomten. Därur har man tillgripit fyra stycken mindre fyrhjulingar vilka ägs av 
hyresgäster till Anm. Fn finns inga ytterliggare uppgifter på 4-hjulingarna. 
 
9. -7/12, bullerplank, Stockholmsvägen, klotter. 
 
10. 30/11-7/12, gångtunnel, Teknikvägen, klotter. 
 
11. 30/11-7/12, gångtunnel Bällstabergsvägen, klotter. 
 
12. 5/12, Kragstalundsvägen, skadegörelse bil, Uppger att hon åker på Kragstalundsvägen i 
höjd med ICA då det "smäller till". Vågar ej stanna utan tittar på fordonet när hon kommer 
hem. 
Skada hö framdörr. Intryckning ca 2x2 cm och mindre repa i lacken.                                                               
Uppger att skadan kan ha gjorts av någon med "slangbella".  
 
13. 7-8/12, Engelbrektsvägen, inbrott i bil, Okänd gärningsman har på okänt sätt berett sig 
tillträde till bilen. Inga  synliga skador konstaterade. GPS, verktyg o kläder tillgripet. 
 
14. 9/12, Karbyskolan, klassrum, stöld, Ryggsäcken hängde på stolen i klassrummet (det gör 
allas skolväskor). MÄ var på lektion i ett annat klassrum. När MÄ kom tillbaka var alla fack i   
ryggsäcken öppnade och nycklar och busskort var borta.  
 
15. 9-10/12, Humlevägen, försök till inbrott i pb. 
 
16. 7/12, Banvägen, stöld av cykel, DBS, Damcykel, Street bike, Röd, Pakethållare, cykelkorg 
fram, spricka i sadeln.                                                     
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17. 10/12, Industrivägen, kl 13.30 kontrollerade en pb, föraren medtagen misst drog rf och 2 
pers medtogs för nark eget bruk. 
 
18. 11/12, Rialavägen, skadegörelse, Familjen har fått sju stycken dubbelglas fönster krossade 
av okända gärningsmän.  
 
19. 07.30-09.15, Hammarbacksskolan, stöld av handväskor, MÄ och några kollegor ställde in 
sina väskor i ett klassrum när de skulle gå på luciafirande.                                                                                  
När de kom tillbaka till rummet upptäcktes att någon krossat en ruta och    tagit sig in och 
tillgripit väskor. 
 
20. 10-11/12, Tallåsvägen, inbrott i bil, bl a GPS tillgripen. 
 
21. 11-12/12, Takpannevägen, tillgrepp av reg skylt, SWZ317. 
 
22.,13/12 kl 01.30 Norrgården, I Vallentuna möter polis pb. Pb kör fort iväg  och bilen slängs 
på P-plats Norrgården samt att förare springer. Polisman springer ifatt. Blåser positiv i 
sållningsinstrument samt misstankar om narkotikapåverkan.                                                                               
Under avrapportering så inkom anmälan om att fordonet var stulet, anhållen. 
2009-12-14. 
 
23. 12-13/12, Engelbrektsvägen, inbrott i bil, bl a GPS tillgripen. 
 
Vallentuna Närpolis 091214 
Monica Alkblad 


