
Händelser  i Vallentuna  Vecka 05- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52, inspektör Tuwe Ogdal. 
 
1. 30-31/1, V-a tågstn, kofångare till pb o reg skylt OCY 713 tillgripen. 
 
2. 29/1-1/2, Gustav Vasaskolan, skadegörelse, glaskross. 
 
3. 1/2 Västergården, skadegörelse, Västergården, Målsäganden uppger att hon satt i sin bil i 
en korsning omkring angiven plats när hon hörde ett susande ljud.                                                                      
Strax efter krossades höger framruta och höger bakruta. 
 
4. 30/1-1/2, Bofinksvägen, Panghus AB bygger 13 hus på Bofinksvägen. I två av dessa har det 
varit  inbrott. Fem hus av dessa 13 är redan bebodda. Man har tagit sig in genom    
fönsteröppningar genom att fönster ännu inte har monterats. Öppningarna är  kraftigt 
igenplastade med isolering och byggplast. 
 
5. 30/1-1/2, Hällmarksvägen, Panghus AB bygger hus på Bofinksvägen. Verktyg som låg i en 
fastighet, har blivit tillgripna. Man har tagit sig in genom fönsteröppningar genom att fönster 
ännu inte har monterats. Öppningarna är kraftigt igenplastade med isolering och byggplast. 
 
6. 2/2, Brottbyhallen, stöld av reg skylt till pb   BMO945. 
 
7. 3/2, Tellusvägen, MÄ anmäler att han blivit bestulen på väskan, som han ställt vid ett bord i 
serveringen på Vallentuna Gym och sim. 
 
8. 3/2, Skördevägen, inbrott i två lägenheter på samma våningsplan. Gärningspersonen har 
tagit sig in i lägenheterna genom att bryta med verktyg på dörren. Diverse guld och smycken 
tillgripna. 
 
9. 4/2, Coop Extra Vallentuna, greps en man av personal när han passerade kassalinjen med 
ett paket mjukost utan att betala för sig. 
 
10. 5/2, Vallentuna gymnasium, stöld, MÄ födt 91 har blivit bestulen på sin mobiltelefon som 
han förvarade i jackfickan. 
 
11. 5/2, Kårsta stn, fyra stycken gärningsmän som klottrar ner ett Roslagståg. Föraren som 
försöker stoppa gärningsmännen blir då sprayad i ansiktet. 
 
12. 6/2, Allévägen, MÄ födt 68 vandrar längs Allévägen när han blir nedslagen av två män. 
MÄ minns ingenting av händelsen utan vaknar upp i en snödriva utan hans värdesaker. Inga 
allvarliga personskador.  
 
13. 6/2, Upplandsvägen, MÄ som är på fest har sin jacka hängandes i hallen. Okänd har 
tillgripit bankkort mm ur jackfickan. 
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