
Händelser  i Vallentuna  Vecka 22- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52,  polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed. 
 
1. Takpannevägen, Söndag 2010-05-30 kl 01.00 t.o.m Söndag 2010-05-30 kl 03.00, 
skadegörelse, Skadegörelse genom att okänd gärningsman/gärningsmän förstört/skadat   
målsägandens brevlåda och en blomkruka. 
 
2. Banvägen, Söndag 2010-05-30 kl 08.00 t.o.m Söndag 2010-05-30 kl 23.00, stöld av cykel, 
Damcykel, Grön, Texten "Malla Bike Desert" är gul, står på ramen.  Svarta och röda detaljer. 
 
3. Trädgårdsvägen, Måndag 2010-03-01 t.o.m Torsdag 2010-05-20, stöld av cykel, Haro, 
terrängcykel, bronsfärgad. 
 
4. Gärdesvägen, Torsdag 2010-05-27 t.o.m Söndag 2010-05-30 kl 15.00, försök till tillgrepp 
av pb, okänd gärningsmann har krossat mindre sidoruta bakdörr höger sida på bilen, brutit 
tändningslåset samt brutit bort kåpan under ratten, och brutit ratten så att den står      snett. 
 
5. Åvasta Vallentuna, Måndag 2010-05-31 kl 08.00 t.o.m Måndag 2010-05-31 kl 18.00, 
Någon eller några okända gärningsmän har berett sig tillträde till villan   genom att man brutit 
upp ett fönster, nedervåningen, på baksidan av huset.  Det är troligt att man använts sig av en 
skruvmejsel. Inne i huset fanns tydliga tecken på genomsök. Utdragna lådor, garderober,  
kläder utrivna.Villan har ej varit utrustat med larm.                                                                                             
Man har bland annat tillgripit smycken, kamera, laptop. Locus till platsen. 
 
6. Hammarbacksskolan, Måndag 2010-05-31 kl 16.00 t.o.m Tisdag 2010-06-01 kl 07.00, 
skadegörelse, glaskross, klassrum. 
 
7. Fornminnesvägen, Tisdag 2010-06-01 t.o.m Onsdag 2010-06-02 kl 07.15, stöld av cykel, 
Citybike, Grå. 
 
8. Söderhalls trf plats, Tisdag 2010-06-01 kl 16.00 t.o.m Onsdag 2010-06-02 kl 08.00, inbrott 
i bil, Någon har krossat bägge sidorutorna och därefter tömt väskans innehåll i     baksätet. 
Troligen har man trott att det fanns något av värde i väskan och   därför krossat rutorna. 
 
9. Bromma, Brottby, Onsdag 2010-06-02 kl 09.00 t.o.m Onsdag 2010-06-02 kl 14.00, stöld av 
cykel, Scott,Mountainbike,Vit. 
 
10. Olsborgsvägen, Onsdag 2010-06-02 kl 17.00 t.o.m Torsdag 2010-06-03 kl 07.00,  Klotter 
genom att okända gärningsmän klottrat på en tegelvägg tillhörande   Vallentuna glas. Samt 
klottrat på två stycken bilar ståendes på parkeringen utanför Vallentuna glas. 
 
11. V-a, Tisdag 2010-06-01 kl 08.00 t.o.m Onsdag 2010-06-02 kl 21.00, Lindholmens stn, 
stöld av cykel, Crescent, Damcykel, Silver. 
 
12. Hammarbacksskolan, Onsdag 2010-06-02 kl 18.30 t.o.m Onsdag 2010-06-02 kl 20.15, 
stöld av cykel, Regent, Damcykel, Silver. 
 
13. Allévägen 6, Onsdag 2010-06-02 kl 19.00 t.o.m Torsdag 2010-06-03 kl 04.00, 
skadegörelse, V-a Stenugnsbageri, När personal anländer för att starta arbetsdagen så ser de 
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att det är repat på fyra stycken skyltfönster. Det är mest krumelurer och ett ord. Rejäla    rispor 
på alla rutor som måste bytas ut. 
 
14. Brottby, Fredag 2010-06-04 kl 06.30 t.o.m Fredag 2010-06-04 kl 12.10, stöld av främre 
reg skylt till pb  LKC732 och extraljus. 
 
15. Sommarvägen, Torsdag 2010-06-03 kl 22.00, tillgrepp av MC, Motorcykeln är ovanlig då 
den är motivlackad. Den är silverfärgad med blå  och röda flammor över tank, fram- och 
bakskärm, HMN835,  HARLEY-DAVIDSON, anträffad i ett källarförråd på 
Fornminnesvägen 5/6. 
 
16. Lilla Garn, Brottby, Torsdag 2010-06-03 kl 09.00 t.o.m Fredag 2010-06-04 kl 09.00, 
Försök till stöld av moped från förråd i annslutning till bostad. Diverse skador på moped, 
tändningslås, karossdelar, eldelar backspegel, uppbrutet rattlås. Mopeden var fastlåst med 
kedja vilket förmodligen omöjliggjorde att mopeden inte stals av tjuvarna. 
 
Vallentuna 2010-06-07 
Monica Alkblad 
 
 
 
 


