
Händelser  i Vallentuna  Vecka 19- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52,  polisinspektör Britt-Marie Weldéus Hed. 
  
1. KARLAVÄGEN , VALLENTUNA 
Fredag 2010-04-23 t.o.m Söndag 2010-04-25 
Stöld herrcykel wheeler 
Okänd gm har tillgripit cykeln som stod i carporten till bostaden. 
Cykel, Wheeler,  Herrcykel, Grå 
 
2. KÅRSTABY, STENSTA, VALLENTUNA 
Söndag 2010-04-25 t.o.m Söndag 2010-05-09 
Stöld 
Någon har krossat ett fönster till torpet och därigenom klättrat in i fritidshuset. 
  
3. GÄSTRIKEVÄGEN VALLENTUNA 
Lördag 2010-05-08 kl 23.00 t.o.m Måndag 2010-05-10 kl 05.00 
Stöld 
Hade min iPhone tillsammans med min digitalkamera i min väska, och när jagskulle hämta 
mobilen så märkte jag att kameran var kvar men mobilen borta. Ingen aning om vem som kan 
ha stulit den. 
 
4. MURKELVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2010-05-10 kl 23.00 t.o.m Tisdag 2010-05-11 kl 05.15 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
Någon har tillgripit målsägarens bil. 
Personbil,  Normal svensk skylt,  GJA926,  FORD SIERRA 2,0I CLX 
 
5. SÖRGÅRDEN VALLENTUNA 
Söndag 2010-05-09 kl 19.30 t.o.m Tisdag 2010-05-11 kl 13.15 
HÄNDELSE                                                                    
Okänd har någon gång under brottstiden tillgripit aktuell bil ur p-garaget utanför mä bostad. 
Bilen låst och försedd med godkänd rattkrycka. 
Personbil HAW228  FORD ESCORT 1,8I SI 
 
6. VALLENTUNA IP, PARKVÄGEN, VALLENTUNA 
Måndag 2010-05-10 kl 22.00 t.o.m Tisdag 2010-05-11 kl 16.00 
Inbrottsförsök 
HÄNDELSE 
Anmälaren berättar att någon har försökt göra inbrott i damlagets klubblokal. Han uppger 
vidare att gärningsmannen har brutit upp två dörrar på lokalen. Han  berättar att dessa två 
dörrar dock är "blind-dörrar" och att det ej går att komma in i lokalen genom dessa dörrar. 
   
 
7. LOVISEDALSSKOLAN, LOVISEDALSVÄGEN 27, VALLENTUNA 
Tisdag 2010-05-11 kl 13.20 t.o.m Tisdag 2010-05-11 kl 15.00 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
Okänd person har olovligen tillgripit målsägandens moped JRF815. 
Moped klass I och II1 JRF815   BAOTIAN BT49QT-28 
 
8. KÅRSTAHÖJDEN, VALLENTUNA 



Skadegörelse på bil 
Måndag 2010-05-03 t.o.m Söndag 2010-05-09 kl 16.00 
Mä  uppger att när han passerade bilen den 9 maj upptäckte han att någon  hade kastat sten 
mot bilen. Stenarna är upp till 10 centimeter i diameter. Bilen stod vid ett garage på ett 
fritidshusområde. 
 
9. CENTRALVÄGEN, VALLENTUNA 
Tisdag 2010-05-11 kl 20.00 t.o.m Onsdag 2010-05-12 kl 10.00 
Försök till tillgrepp av bil 
BROTTET                                                                      
Okänd gärningsman har försökt att tillgripa målsägarens bil JZF907   någon gång under 
ovanstående tidsperiod.                                                                                                                
OMSTÄNDIGHETER                                                               
Mä upptäcker på förmiddagen den 12 maj att okänd gärningsman brutit sig in i hans bil i syfte 
att tillgripa den. 
 
10. VALLENTUNA 
Tisdag 2010-05-11 kl 23.25 t.o.m Tisdag 2010-05-11 kl 23.25 
Brott mot speciallagstiftning, luftfartssabotage 
 
Mä som var pilot för Amapola 056 APS Jönköping-Arlanda 100511  berättar att han blev 
beskjuten med en grön laser. Händelsen inträffade kl.  23:25 när planet befann sig över de 
norra delarna av Vallentuna och hade påbörjat inflygningen. Laserstrålen riktades mot 
planetskropp och träffade   aldrig inne i cockpit. Beskjutningen varade i ca 10 sekunder. 
Nygren som har varit med om liknande händelse tidigare tittade snabbt bort och uppger att   
han inte känner någonting i sina ögon vid anmälningstillfället. 
 
11. 11-12/5, Centralvägen, försök till tillgrepp av pb. 
 
12. Rosengårdsvägen, Torsdag 2010-05-13 kl 18.00 t.o.m Fredag 2010-05-14 kl 07.00, inbrott 
i bil, fn okänt tillgrepp. 
 
13. Rosengårdsvägen, Torsdag 2010-05-13 kl 23.00 t.o.m Fredag 2010-05-14 kl 08.45, inbrott 
i bil, okänt om ngt tillgripits. 
 
14. Takpannevägen, Söndag 2010-03-14 kl 12.00 t.o.m Fredag 2010-05-14 kl 10.40, okänd 
gärningsman har tillgripit gods ur målsägarens förråd genom att  bryta upp hänglåset till 
utrymmet.                                                                                                                        Förrådet 
var låst med ett hänglås. Hänglåset har brutits upp. Symaskin, bandspelare och kläder 
tillgripet. 
 
15. Björkhagsvägen, Torsdag 2010-05-13 kl 22.00 t.o.m Fredag 2010-05-14 kl 11.55, inbrott i 
lb, GPS tillgripen. 
 
16. Bäckvägen Brottby, Lördag 2010-03-20 t.o.m Fredag 2010-05-14 kl 13.00, inbrott i 
fritidshus, Okänd gärningsman har tagit sig in i målsägarnas fritidshus genom att krossa ett 
fönster. Fönstret är beläget på husets baksida och går till bastu och   badrum.                                                     
Inne i huset har gärningsmannen tagit alla nycklar ur nyckelskåpet och med  hjälp av dessa 
låst upp dörrarna till bl.a friggebod och redskapsbod, fn okänt tillgrepp. 
 



17. parkering Örtagårdsvägen, Tisdag 2010-03-02 kl 15.15 t.o.m Fredag 2010-05-07 kl 19.00, 
stöld av avtagbar dragkrok från en pb. 
 
18. Tallstigen Brottby, Lördag 2010-05-15 t.o.m Söndag 2010-05-16, Någon har brutit sönder 
låset på bilens förarsida och sedan tagit sig in,    inne i bilen har man tillgripit en bensindunk 
innehållandes 5 liter bensin. 
 
19. Engelbrektsvägen, Lördag 2010-05-08 kl 12.00 t.o.m Söndag 2010-05-16 kl 12.15, Okänd 
person har försökt att bryta upp låset på målsägandens bil som stod   parkerad utanför 
bostaden. 
 
20. Stat-Oil Karlbergsvägen, Söndag 2010-05-16 kl 09.12 t.o.m Söndag 2010-05-16 kl 09.14, 
Någon har tankat 44 l bensin på Statoil och efter att man tankat färdigt lämnat bensinstationen 
utan att betala för bensinen. 
 
21. Lindö Park Golf, Söndag 2010-05-16 kl 15.45 t.o.m Söndag 2010-05-16 kl 18.15, Under 
tiden som MÄ var och tränade på drivingrangen bröt sig någon in i bilen och stal handväska  
innehållande plånbok och smink samt en  mobiltelefonladdare till IPhone. 
 
22. Kulturskolan, Hjälmsta, Söndag 2010-05-16 kl 18.00 t.o.m Söndag 2010-05-16 kl 21.30, 
inbrott, tillträde genom att manipulera dörr och sedan inne i lokalerna krossa en ruta för att 
komma in i ett annat låst rum. Tillgrepp av dvd, platt-tv, videokamera och två datorer.  
 
Vallentuna 2010-05-17 
Monica Alkblad 
 
 
 
 


