
Händelser  i Vallentuna  Vecka 10- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52, inspektör Tuwe Ogdal. 
 
1. 4-7/3, Östergården, stöld av främre reg skylt till lb  HJM442, Peugeot. 
 
2. 9/3, Murstensvägen, Grov stöld genom inbrott genom att okänd gärningsman/män brutit 
upp     altandörren på baksidan av huset och därefter tagit sig in i huset och  tillgripit bl a 
dator, kontanter och smycken. 
 
3. 9/3, Sörgården, inbrott i lägenhet, dörr uppbruten, fn okänt tillgrepp. 
 
4. 9/3, Artillerivägen, inbrott i villa, inbrott. Detta genom att ha brutit upp ytterdörren, 
olovligen berett sig   tillträde till bostaden och där tillgripit kontanter och smycken. 
 
5. 9-10/3, Humlevägen, Gärninsgmannen har slagit sönder rutan på dörren på vänstersidan 
samt den  lilla rutan på bakdörren på vänster sida. Ur bilen har ratten stulits.     
Gärningsmannen har även försökt skruva bort förarstolen. Bilen är speciell då den är 
ombyggd flertalet gånger. Bilen är unik då det endast finns ett exemplar i hela världen som 
den ser ut nu. 
 
6. 9-10/3, Teknikvägen, Okänd gärningsman har brutit upp låset till garagedörren samt 
förardörren på bilen. Gps samt solglasögon är tillgripna från bilen. 
 
7. 9-10/3, Roslagsstoppet, Okänd gärningsman har slagit in sidorutan på bilens förardörr, och 
tagit  en gps från handskfacket. 
 
8. 10/3, Ormstaskolan, skadegörelse, glaskross. 
 
9. Fredagen den 12/3 genomförde Roslagspolisen en trafikkontroll inom Vallentuna Näpo. 
Resultatet blev: 91 o-botar, 4 rapporter och 3 omhändertagna körkort. Ring Petra Trysefjord 
för ytterliggare info. 
 
10. 10/3, Lindgårdsvägen Brottby, inbrott i bil, CD-spelare tillgripen. 
 
11. 11-12/3, Torsholma, inbrott i bil, handväska tillgripen. 
 
12. 12/3, Ösby, inbrott i villa, Okänd gärningsperson har berett sig tillräde till villan genom att 
bryta loss lister runt ett glaskassettfönster och därefter lyft ut hela fönstret    med måtten 
100x151 cm. Fönstret är beläget på villans västra långsida vid en  altan. Inne i huset har 
genomletning skett i samtliga rum på nedre planet,skåp och lådor genomsökta och föremål 
utrivna. Okänt om något tillgripits. 
 
13. greps 2 pers utanför Hövdingavägen efter att båda hade smugit runt 2 fastigheter samt 
känt på dörrar. Båda mr narkotikapåverkade. 
 
14. 12-13/3, Murstensvägen, stöld av 4 blinkerglas. 
 
15. 14/3, Tallstigen, Skadegörelse genom brand på motorfordon.                                                                        
När patrullen anländer håller räddningstjänsten på och släcker. Enligt brandchefen verkar 
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fordonet, en Seat Leon, ha blivit påtänt och sedan har branden spridit sig till fordonet som 
stod bredvid, en Volvo. 
 
16. 14/3, Kårstaskolan, skadegörelse, 22 glasrutor krossade. 
 
17. 14/3, Sörgårdens Livs, snattare, misst narkotikbrott. 
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