
Händelser  i Vallentuna  Vecka 02- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52, inspektör Tuwe Ogdal. 
 
1. 11/1, ICA Kragsta, inbrott, Okänd/a gärningsman/män sågade upp ett hål i porten på 
lastkajen. Där klättrade man sedan igenom in till lagret. Man lyckades ej ta sig vidare   från 
lagret då det var galler i vägen. 
 
2. 12/1, Granby, inbrott i bil, handväska tillgripen. 
 
3. 12/1, skola Brottby, stöld av mobiltelefon ur byxor från omklädningsrum. 
 
4. 13/1, ICA  Kragsta, Försök till stöld genom inbrott i butik genom att okända gärningsmän 
sågat   hål på jalusit på framsidan av butiken. Gärningmännen har försökt krossa     rutan på 
dörren innanför jalusit och försökt bryta upp dörren. 
 
5. 12-13/1, St Mällösa, tillgrepp av JWF750, LB,  SKODA PICK-UP 1,9 D,    VIT. 
 
6. 14/1, Ekebyskolan, klotter. 
 
7. 11-14/1, Ekebyvägen, inbrott i villa, Tillträde till fastigheten har skett genom att ett fönster 
in till ett  vardagsrum brutits upp med brytverktyg. Troligen ej tillgrepp. 
 
8. 13/1, Hjälmstaskolan, kl 18.30-20.00, Ytterjacka hängdes av i Hjälmstaskolans idrottshall 
inför idrottutövande.     Efter träningspassets slut upptäcktes att busskort (terminskort) och 
mobiltelefon var stulen. Ytterdörr och dörr in till omklädningsrum var desto  värre olåst. 
 
9. 10-15/1, Roslagsstoppet,  skadegörelse samt inbrott i bil, airbag stulen. 
 
10. 15/1, Ormsta, ringa narkotikabruk, pappan hämtade sonen efter provtagning. 
 
11. 15/1, Ormsta, bråk mellan ungdomar på platsen, anmälan misshandel. 
 
12. 16/1, Tuna Torg, narkotikabrott. 
 
13. 16/1, Lidl, Med hjälp av en större betongklump har man lyckats krossa och trycka in ett  
fönster vid kassorna. Därefter har man tömt cigarettställen ovanför tre kassor. 
 
14. 15-16/1, Karlavägen, försök till tillgrepp av pb, För att ta sig in i bilen har 
gärningsmannen krossat den vänstra bakrutan   och sen öppnat förardörren.                                                       
Anmälaren berättar att gärningsmannen sedan har tagit bort kåpan under ratten och gjort 
åverkan på kablaget, dock har inte gärningsmannen lyckats  starta bilen. 
 
15. 15-16/1, Murstensvägen, tillgrepp av DNK122, PB, SAAB 900 GL, MRÖD. 
 
16. 15-16/1, Takpannevägen, anträffades en stulen bil, ägaren info. 
 
17. 16/1, Ormsta, Polis kallas till platsen där väktare gripit två killar för skadegörelse genom 
klotter.De hade blivit gripna på bar gärning kl 01.55 av väktare. Efter              identifiering 
och telefonkontakt med föräldrar släpptes pojkarna. Skadegörelse genom att med penna och 



sprayfärg klottra på ställverk och   glasåtervinningscontainrar vid Roslagsbanan i Ormsta 
Vallentuna.                        
 
18. 16-17/1, Brottbyhallen, tillgrepp av pb  MUL014, TOYOTA TERCEL 4X4,       RÖD. 
 
19. 15-17/1, Brottby trf pl, inbrott i bil, Krossad liten sidoruta höger bak, CD-spelare 
tillgripen. 
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Monica Alkblad 


