
Händelser  i Vallentuna  Vecka 18- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 66, polisinspektör Tuwe Ogdal. 
  
1. 30/4-2/5, Torp Kyrkvägen, skadegörelse, anmäler att någon kastat sönder fönsterrutor på 
hennes ateljé. 
 
2. 30/4-3/5, p-garage, Sörgården, inbrott i bil, förardörrens ruta är krossad och låset har 
brytskador, okänt tillgrepp. 
 
3. -3/5, Ormstaskolan, glaskross. 
 
4. -3/5, Ekebyskolan, klotter, glaskross samt skadegörelse (hål i putsad fasad). 
 
5. 3-4/5, Höjdvägen, inbrott i bil, krossad ruta, fn okänt tillgrepp. 
 
6. 2-3/5, Älgebyvägen, tillgrepp av moped, Aprilia, Grå m röda kåpor. 
 
7. 3-4/5, Olsborgsvägen, Okänd gärningsman är misstänkt för stöld genom att ha tillgripit 
fälgar och  blinkers från personbil. 
 
8. 4/5, Söderhalls trf pl, tillgrepp av pb JEK519, FORD ESCORT 1,8I RS,     RÖD, anträffad 
i Kårsta 5/5. 
 
9. 4/5, V-a IP, Försök till stöld genom att okänd gärningsman försökt bryta sig in  i en 
föreningslokal genom att bryta upp ett fönster med hjälp av en skruvmejsel.                                                     
Gärningsman/gärningsmän har brutit sönder fönstret men blivit skrämda och tagit till flykt 
innan de tagit sig in i lokalen. 
 
10. 4/5, Lindholmsvägen, parkering Golfklubb, Någon okänd har tagit sig in i bilen genom att 
krossa vänster bakruta och stulit en väska som stod i baksätet. 
 
11. 4/5, V-a Ridklubb, parkering, Veda, inbrott i bil, krossad ruta, väska tillgripen. 
 
12. 2-4/5, Bergsjövägen, Stöld genom inbrott. Genom att okända gärningsmän har brutit sig in 
genom ett fönster i klubbhuset och eventuellt tillgripit gods.             Skadegörelse genom att 
okända gärningsmän har utfört omfattande   förstörelse av klubbhuset på Kårevallen. Okända 
gärningsmän har tagit sig in i klubbhuset vid bandyplanen och       klottrat på väggen samt 
slängt ut saker på golvet.De har också tagit sig in i klubbhuset vid fotbollsplanen och 
genomfört ofattande förstörelse.  
 
13. 2-5/5, Gillinge, tillgrepp av pb   AHL 244, Ford escort, anträffad Norrhall 5/5. Stla på nytt 
innan ägaren anträffade bilen och har nu anträffats i Kårsta. 
 
14. 29/4-4/5, Malmberget, Försök till grov stöld då en eller flera okända gärningsmän brutit 
upp ett  fönster till huset. Till synes har dock ingen tagit sig in i huset. 
Trol ej tillgrepp. 
 
15. 30/4, Kvarnbadet, stöld av cykel, Cannondale,Mountainbike, Svart. 
 
16. 4/5, Åbygata, inbrott i bil, okänt om ngt tillgripits. 
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17. 6/5, Ekebydalsvägen, Någon har på okänt sätt tagit sig in i målsägandens garage och 
tillgripit en  moped och nycklar. Moped, TCT430, HANGLONG, RÖD. 
 
18. 5-6/5, Ekebydalsvägen, Mopeden har varit parkerad på bostadhusets garageuppfart. När 
sonen skulle  bruka mopeden så var denna spårlöst borta. Moped, NPD948,  APRILIA SR 50 
R CARB. 
 
19. 5/5, Hammarbacksskolan, stöld av cykel, Nevada, Desert Creek, Blå. 
 
20. 3-6/5, anmäler att någon stulit den bakre reg.skylten från hans bil som stodi en öppen 
carport på Svampskogsvägen, XPD276. 
 
21. V-a stn, 5-6/5, stöld av cykel, Logan,Damcykel,Bellevue dam 2,Svart. 
 
22. 7/5, Murkelvägen, skadegörelse bil, sparkat sönder en baklykta. misst narkotikabrott. 
 
23., 7-8/5, Roslagsstoppet, Okänd gärningsman har krossat rutan på höger sida bak på 
målsägandens bil. Gärningsmannen har sökt igenom bilen och tillgripit en väska. 
 
24. 8/5, Tallstigen, Brottby, Okända gärningsmän har under natten brutit upp förardörren på 
pb JLX196 samt lyckats köra iväg bilen över en parkering, ned för en slänt samt ut på en 
grästäkt. När anmälaren kom ut för att åka till arbetet som tidningsbud upptäckte han att bilen 
stod på grästäkten med lyset på samt att förardörren  stod öppen samt lyckats köra iväg bilen 
över en parkering, ned för en slänt samt ut på en grästäkt. 
 
25. carport, Engelbrektsvägen, Bilens larm tutade till när bilen låstes upp. MÄ kontrollerade 
då bilen och  upptäckte att någon hade försökt göra inbrott genom att försöka forcera dörrlåset 
på förarsidan. Dörrlåset är helt förstört. 
 
26. 5-6/5, Skördevägen, stöld av cykel, Crescent, Mountainbike, Imagine              
vit/orange/svart. 
 
27. 9/5, Ormsta, stöld av cykel, Kronan, Damcykel, Beige, Svart barnsadel, framgaffel med 
stor pakethållare fram. Någon såg 3 killar i 15 års åldern ta cykeln och cykla mot Vallentuna 
C. 
 
 
Vallentuna 2010-05-10 
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