
Händelser  i Vallentuna  Vecka 20- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52,  polisinspektör Britt-Marie Weldéus Hed. 
  
1. Musseronvägen, Måndag 2010-05-17 kl 00.00 t.o.m Måndag 2010-05-17 kl 07.00, tillgrepp 
av EEY455, PB, VOLVO V+S40, LGRÅ. 
 
2. Grana V-a, Onsdag 2010-05-12 kl 16.00 t.o.m Måndag 2010-05-17 kl 13.00, Någon eller 
några personer har olovandes tagit sig in i Mats verkstad genom   att klippa upp ett hål i 
väggen.                                                                                                                                                                  
Man har klippt hål i yttre plåtväggen, plockat bort isoleringen, klippt hål i innerväggen och 
krupit in i lokalen.                                                                                                                      
Från lokalen har man plockat med sig lite verktyg och ett elverk. 
 
3. Ormstaskolan, t.o.m Måndag 2010-05-17 kl 21.14, Olaga intrång genom att klättra upp på 
taket till en skola, där de misstänkta inte hade någon rätt att vara.                                                                       
Skadegörelse genom att vrida på en övervakningskamera så att den ändrades ur sitt läge.                                  
På plats vid skolan träffade polispatrullerna på tre stycken unga män som stämde in  på det 
signalement som angivits. 
 
4. Allévägen, Lördag 2010-05-15 kl 21.30 t.o.m Söndag 2010-05-16 kl 06.20, skadegörelse 
bil, Någon har brutit av en vindrutetorkare. 
 
5. Karby förskola, Onsdag 2010-05-12 kl 17.30 t.o.m Måndag 2010-05-17 kl 06.30, 
skadegörelse, När personalen kom till förskolan upptäcktes att någon kastat in en del av en 
stubbe i rutan på altandörren samt sparkat sönder en brevlåda som satt på förskolans vägg. 
 
6. Tallåsvägen, Måndag 2010-05-17 kl 23.30 t.o.m Tisdag 2010-05-18 kl 07.15, tillgrepp av 
moped, Piaggio, Röd. 
 
7. Bällstabergsskolan, Fredag 2010-05-14 t.o.m Fredag 2010-05-14, Klotter på Dörr, Garage, 
Vägg, storlek/mått: 25kvm. 
 
8. Hammarbacksskolan, Måndag 2010-05-17 kl 16.00 t.o.m Tisdag 2010-05-18 kl 07.00, 
skadegörelse, glaskross. 
 
9. cykelparkering vid Pressbyrån, Lördag 2010-05-15 kl 14.30 t.o.m Söndag 2010-05-16 kl 
17.00, stöld av cykel, Monark, dam, gul. 
 
10. carport Trädgårdsvägen, Tisdag 2010-05-18 kl 23.45 t.o.m Tisdag 2010-05-18 kl 23.55,  
okända gärningsmän har krossat en ruta på en pb  samt tillgripit  okänt gods ur bilen. 
 
11. Ekebyskolan, Fredag 2010-05-14 kl 16.00 t.o.m Söndag 2010-05-16 kl 07.49, 
skadegörelse, Totalt elva fönster, 1 mycket stort fönster, 4 stora fönster, alla med genomslag, 
2 mellanstora fönster, båda med genomslag, 4 små fönster varav ett med genomslag. 
 
12. parkering Murstensvägen, Tisdag 2010-05-18 t.o.m Onsdag 2010-05-19 kl 08.00, stöld av 
GPS ur pb. 
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13. Åbyholmsvägen, Tisdag 2010-05-18 kl 23.00 t.o.m Onsdag 2010-05-19 kl 07.00, Någon 
har brutit upp ett fönster till norra flygeln som är förråd och kontor och klättrat in. Inne i 
förrådet har verktyg av märket "Milwauke" röda tillgripits. 
Ur ett garage på gården har en fyrhjuling tillgripits, HZO993, ARCTIC CAT 550, mörkgrön              
För att komma in i garaget har man brutit upp en dubbelgarageport av äldre modell så att en 
del av trädörren lossat.Troligen har det även tillgripits verktyg inne i garaget.                                                    
På en personbil som stod på gårdsplanen har någon orsakat punktering  genom att mellan 
spåren i slitytan sticka in ett vasst föremål. Ett 2-3 mm långt jack är synligt. 
 
14. ICA Brottby, Fredag 2010-05-21 kl 02.44 t.o.m Fredag 2010-05-21 kl 03.03, Okänd 
gärningsman/män har slagit sönder den nedre rutan på dörren till Karby bibliotek och gått 
genom biblioteket till en jalusidörr som leder in   till ICA och försökt bryta upp denna. 
Brytmärken finns på Jalusidörrens karm på höger sida. Jalusidörren var stängd när patrull 
kom till platsen. Försök till inbrott genom att ha försökt bryta upp jalusidörren till ICA föratt 
tillgripa gods. 
 
15. Bällstabergsskolan, Fredag 2010-05-21 kl 18.00 t.o.m Söndag 2010-05-23 kl 15.00, 
skadegörelse, Någon har kastat in en sten igenom fönsterrutan till köket på skolan. Båda   
klasrutorna är förstörda och det har uppstått ett hål som är stort som en knytnäve. En röd 
lampa lyset som tyder på att ett larm har utlösts på skolan. 
 
Vallentuna 2010-05-24 
Monica Alkblad 
 
 
 
 


