
Händelser  i Vallentuna  Vecka 51- 2009 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52, inspektör Tuwe Ogdal. 
 
1. 11-14/12, Hjälmstaskolan, inbrott, Någon/några har tagit sig in till ett kontor genom ett 
fönster och inne i    lokalen har de ställt till med en väldig oreda och tagit med sig en          
datorskärm. Det är okänt på vilket sätt de tagit sig in genom fönstret med   det finns 
brytmärken både på fönster och fönsterkarm. 
 
2. 11-14/12, Mörbyvägen, skadegörelse, någon har krossat ett ca 100 x 120 cm stort fönster 
till dagverksamhetens lokal. Ingen har varit inne i lokalen, fönstret är av treglas och de två 
yttre rutorna är krossade. 
 
3. 12-13/12, Engelbrektsvägen, försök till inbrott, MÄ uppger att okänd gärningsman någon 
gång under ovan angiven tidsperiod   har försökt bereda sig tillträde till bilen genom att 
stoppa in ett okänt    föremål i låset på förardörren. Inget tyder på gärningsmannen har lyckats 
ta sig in i bilen. 
 
4. 14/12, V-a Gymnasium, kl 14..-15.30, Någon har tillgripit en jacka och en bilnyckel från ett 
arbetsrum. 
 
5. 14/12,kl 12.30-15.30, V-a Gymnasium, Någon har tillgripit en jacka från ett arbetsrum på 
Vallentuna gymnasium. 
 
6. 14/12, kl 1§6.35, Coop, ertappades en snattare med stulen mat för 94SEK. 
 
7. 15/12, mellan 06.45-17.15, Torkanvägen, inbrott i villa, Okända gärningsmän har genom 
att krossa ett fönster till köket kunnat öppna fönsterhakarna från insidan och därefter sökt 
igenom villan. Vid anmälningstillfället var det okänt vad som tillgripits. 
 
8. 8-15/12, Berg, V-a, tillgrepp av 6 hjuling med tillkopplad släpkärra ur olåst loge, BPC127, 
grön och kärran  Röd silver, skogskärra med hydraulisk kran. 
 
9. Bluff-fakturor 
 
10. 19/12, Vallentuna torg, misshandel utanför restaurang Tre Kronor i samband med 
stängning.  
 
11. 17-19/12, Allévägen, tillgrepp av bil. Bilen återfunnen på Lindholmsvägen. 
 
12. 19/12, Lindvägen, Brottby, stöld, under kvällen har en snowracer blivit tillgripen från 
målsägandens tomt. 
 
13. 19/12, Zetterlunds väg, tillgrepp av två snowracers när dessa stod på målsägandens tomt. 
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