
Händelser  i Vallentuna  Vecka 12- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 71, polisassistent Daniel Lundgren. 
 
1. ODLINGSVÄGEN VALLENTUNA 
Söndag 2010-03-21 t.o.m Måndag 2010-03-22 kl 06.00 
Stöld 
Okänd gärningsman har berett sig tillträde till målsägare garage och har i garaget krossat en 
ruta bak på personbil med registreringsnummer: Garaget var olåst då låset hade frusit.                                      
HÄNDELSEN                                                                     
Målsägare uppger att i hans garage stod det även en fyrhjuling        som blev tillgripen,.                                   
Mä:s bil stod parkerad framför fyrhjulingen.                               
Gärningsmannen har troligen låst upp bakdörren genom att sticka in handen    genom den 
trasiga rutan.                                                      
Gärningsmannen har rullat ut bilen från garaget och ställt den halvvägs in   på en 
parkeringsplats på andra sidan gatan. 
 
2. TAKPANNEVÄGEN, VALLENTUNA 
Söndag 2010-03-21 kl 08.00 t.o.m Måndag 2010-03-22 kl 18.10 
Stöld från garage 
BROTTET                                                                      
MÄ anmäler att någon stulit hans sommardäck från garaget.                                                                               
OMSTÄNDIGHETER                                                               
När Mä skulle låsa ut garageporten var dörren redan öppen och alla 12    sommardäck var 
stulna.                                                                                                                                   
Det är en garagelänga för fyra bilar, alla har en egen port, det finns inget galler i mellan 
garageplatserna. 
 
3. HÖVDINGAVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2010-03-12 t.o.m Lördag 2010-03-13 
Stöld av nycklar 
Målsäganden kom in till polisstationen i Täby för att anmäla stöld av nycklar.                                                  
HÄNDELSE/BROTT:                                                               
Målsäganden uppgav att någon hade varit inne i hans bil natten mellan den 12 och 13 mars 
2010 och stulit 3 st fastighetsnycklar. Samma natt blev målsägandens granne bestulen på 
samma sätt. där gärningsmännen greps. 
 
4. SÖDERHALL INFARTSPARKERING, SÖDERHALL, VALLENTUNA 
Tisdag 2010-03-23 kl 08.30 t.o.m Tisdag 2010-03-23 kl 15.45 
Skadegörelse 
BROTTET                                                                                                                                                   
Någon har slagit sönder höger framruta på MÄ.s bil.                                                                                        
Mä vet inte vid anmälningstillfället om det saknas något i bilen, men tror att allt finns kvar.                             
Bilen har varit låst och parkerad på Söderhalls infartsparkering intill E18. 
 
5. VALLENTUNA IP, PARKVÄGEN, VALLENTUNA 
t.o.m Fredag 2010-03-19 kl 11.00 
Klotter 
Patrull besöker skolan i samband  med att rektorn kontaktat Polisen  då det framkommit att tre 
elever som går på skolan klottrat.                                                                                                                          
HÄNDELSE                                                                                                                                                  



Lärare på skolan ser att elever på skolan glömt papper i kopiatorn med       klotteranteckningar 
på. De märker att en av eleverna är väldigt nervös och   orolig och då framkommer det att de 
varit vid tennishallen och klottrat      efter skoltid. Eleverna har färg på kläder och erkänner 
vad de gjort. 
 
6. MURSTENSVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2010-03-22 kl 10.00 t.o.m Onsdag 2010-03-24 kl 06.15 
Försök till tillgrepp av lastbil Stöld genom inbrott i lastbil 
BROTTET                                                                                                                                                 
Mä  ringer och anmäler att okänd person skaffat sig tillträde till hans    arbetsfordon och 
därefter försökt starta fordonet. När detta misslyckats så har en del gods tillgripits ur fordonet. 
 
7. ENGELBREKTSVÄGEN, VALLENTUNA 
Söndag 2010-01-17 t.o.m Söndag 2010-01-17 
Stöld 
FRITEXT                                                                                                                                     
Anmälaren inkommer till polisstationen i Västberga för att göra en anmälan gällande stöld.                              
BROTTET                                                                                                                                     
Okänd gärningsman har på okänt sätt brutit / borrat upp luckan på     parkeringsautomat med 
nummer 73. 
 
8. GÄRDESVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2010-03-22 t.o.m Tisdag 2010-03-23 
Stöld – plånbok 
BROTTET                                                                                                                                                   
Okänd gärningsman har tagit Mä.s plånbok.                                                                                                         
Mä hade sin plånbok i väskan. Väskan stod under hennes skrivbord på jobb. 
 
9. BROTTBY 
Onsdag 2010-03-24 t.o.m Onsdag 2010-03-24 kl 15.30 
Ofredande 
BROTTET                                                                       
Ofredande - genom att gärningsmannen kastar snöbollar på målsägandens hundar samt skriker 
"ta dina hundar och dra åt helvete kärringjävel".                                                                                            
HÄNDELSE                                                                      
Anmälaren mamma är för tillfället hundvakt. Då hon aktuell dag släppt ut     hundarna på 
tomten började de att skälla. Då målsäganden gick ut såg hon att hennes granne kastade 
snöbollar på hundarna. Målsäganden skrek "vad håller   du på med" till grannen, tillika 
gärningsmannen. Grannen skrek då "ta dina   hundar och dra åt helvete kärringjävel".                                       
ÖVRIGT                                                                        
Hundarna fick inga skador. 
 
10. TAKPANNEVÄGEN, VALLENTUNA 
t.o.m Onsdag 2010-03-24 kl 23.23 
Stöld 
FRITEXT                                                                                                                                                   
Pm beordrades av LKC till Takpannevägens vändzon med anledning av inbrott i bil.                                        
BROTT                                                                         



Brb 8:1 stöld ur bil genom att okänd gärningsman/män krossat passagerarrutan fram och 
tillgripit en gps, mobilladdare samt ett mobiltelfonfäste.                                                                                      
HÄNDELSE                                                                      
Anmälare ringt in om att gärningsman/män stått och brutit på en bil på Takpannevägens 
vändzon. När anmälaren kom avvek gärningsmannen/männen i en  blå pickup.                                                 
När patrullen kom till platsen upptäcktes en krossat ruta på Pb. 
 
11. VALLENTUNA GYMNASIUM, GYMNASIEVÄGEN 4, VALLENTUNA 
Torsdag 2010-03-25 kl 01.30 t.o.m Torsdag 2010-03-25 kl 01.33 
Stöld 
BROTTET                                                                      
Stöld genom inbrott i skola.                                                                                                                            
HÄNDELSE                                                                     
Väktare får larmet 01:30 och är på plats 01:33. Då har okänd gärningsperson slagit sönder en 
fönsterruta på ytterdörren. Där inne har personen tagit sigupp i ett trapphus och slagit sönder 
en glasdörr till en korridor. Inne i   den korridoren har ytterligare en ruta, in till ett kontor, 
slagits sönder.                                                                              
SKADOR                                                                       
Glaskross på:                                                                
Ytterdörr - cirka 60x20 cm                                                   
Korridorsdörr - cirka 20x20 cm                                              
Kontorsdörr - cirka 70x70 cm 
 
12. VIKINGENS FÖRSKOLA, SUNDBY, BROTTBY 
Onsdag 2010-03-24 kl 17.00 t.o.m Torsdag 2010-03-25 kl 07.00 
Skadegörelse 
BROTT                                                                                                                                                   
Gärningsmannen har kört sönder förskolans soptunnor som stod bredvid vägen.                                                
HÄNDELSE                                                                                                                                                
Anmälaren ringer in och berättar att en bil har kört sönder förskolans       
soptunnor så att de är obrukbara.                                                                                                                       
Bilen står kvar på platsen och anmälaren säger att han ska försöker få tag  på ägaren. 
 
13. PARKERINGSPLATS, TAKPANNEVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2010-03-06 kl 19.00 t.o.m Söndag 2010-03-07 kl 12.00 
Försök till stöld Skadegörelse 
Någon har med okänt föremål försökt att ta sig in i målsägandens personbil samt brutit av 
båda sidobackspeglarna och orsakat skada på motorhuven.                                                                                  
Målsäganden uppger att man inte lyckats ta sig in i bilen.                                                                                    
Inga iakttagelser har gjorts i samband med brottet.                            
Inga synliga spår på platsen.                                                                                                                               
SKADOR                                                                                                                                                      
Brytskador på båda sidobackspeglarna. 
 
14. VALLENTUNA GYMNASIUM, GYMNASIEVÄGEN 4, VALLENTUNA 
Torsdag 2010-03-25 kl 12.20 t.o.m Torsdag 2010-03-25 kl 15.20 
Stöld genom inbrott i skåp 
BROTTET                                                                                                                                               
Stöld genom att okänd gärningsman olovligen har tillgripit diverse gods genom att ha brutit 
sig in i skåp på skolan.                                                                                                     



HÄNDELSE                                                                                                                                              
Okänd gärningsman har på okänt vis brutit upp målsägandes skåp och därefter tillgripit 
diverse gods. Enligt målsägande så är hans samt fyra andra elevers skåp skymda, vilket 
förmodligen föranledde till att gärningsmännen kunde arbeta relativt ostört. 
 
15. ALLÉVÄGEN 8, VALLENTUNA 
Onsdag 2010-03-24 kl 17.00 t.o.m Torsdag 2010-03-25 kl 07.00 
Skadegörelse 
FRITEXT                                                                                                                                       
Målsägaren uppgav, att hon parkerade sin bil, pb, på en        parkeringsplats utanför hennes 
bostad. Under tiden har en person skurit  sönder däcken på alla fyra hjulen på bilen. 
 
16. VALLENTUNA GYMNASIUM, GYMNASIEVÄGEN 4, VALLENTUNA 
Torsdag 2010-03-25 kl 01.30 t.o.m Torsdag 2010-03-25 kl 01.33 
Stöld 
Anmälaren ringer för att anmäla att skolan under natten blivit bestulna på 18-20 st bärbara 
Delldatorer.                                                                                                                         
BROTT                                                                                                                                                 
Stöld genom inbrott genom att okänd/okända gärningsmän olovligen tillgripit18-20 datorer.                            
ÖVRIGT                                                                      
Anmälaren återkommer med exakt antal samt beskrivning samt nummer på datorerna.                                      
Anmälaren tror att det kan vara elever som gjort stölden. 
 
17. ICA NÄRA BROTTBYHALLEN, KARBY TORG, BROTTBY 
Tisdag 2010-03-23 kl 19.00 t.o.m Torsdag 2010-03-25 kl 19.30 
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel,  
Bilen stod parkerad och låst på parkeringsplatsen utanför ICA Brottby, och var borta när jag 
skulle hämta den idag.  
Spår:                                                                         
Vet ej. Vet inte vilken exakt plats på parkeringen den stod på. MÄ kommer antagligen ihåg 
det, men är i Jönköping just nu. 
 
18. K85286-10 KYRKANS FÖRSKOLA P-PLATS, KYRKVÄGEN, VALLENTUNA 
Fredag 2010-03-26 kl 09.10 t.o.m Fredag 2010-03-26 kl 09.20 
Stöld 
BROTTET                                                                     
Okänd person har gjort sig skyldig till stöld genom att tillgripa gods från personbil .                                         
HÄNDELSEN                                                                   
Anmälaren anmäler att någon gjort inbrott i Mä personbil. Gärningsmannen har berett sig 
tillträde till fordonet genom att krossa den bakre sidorutan på bilens högra sida. 
 
19. ÖSTERGÅRDEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2010-03-25 kl 16.30 t.o.m Fredag 2010-03-26 kl 05.30 
Försök till stöld i bil 
Någon har på ett okänt sätt brutit upp förardörren och genomsökt bilen. Vid 
anmälningstillfället verkar inget saknas i bilen. 
 
20. TALLSTIGEN, BROTTBY 
Torsdag 2010-03-18 t.o.m Fredag 2010-03-26 kl 14.00 
Försök till inbrott i bil 



Någon har försökt att bryta sig in i Mä;s personbil då den stod på parkeringen där han bor. 
 
21. BUSS MELLAN GRISSLEHAMN OCH, BROTTBY,  
Fredag 2010-03-26 kl 20.00 t.o.m Fredag 2010-03-26 kl 21.30 
Stöld 
Gärningsman har tillgripit målsägandes plånbok med innehåll som han förvarade i innerfickan 
på sin jacka och jackan hade han på sig hela   tiden.                                                                 
Detta när han åkte buss mellan Grisslehamn och Brottby.                                                                                   
Målsägande kan inte uppge någon situation som kan sättas i samband med brottet. 
 
 
 
Tuwe Ogdal / Insp 
 
Vallentuna Närpolis  
Vallentuna 2010-03-28 
 
 


