
Händelser  i Vallentuna  Vecka 23- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 60, kommissarie Hans Larsson. 
 
1. Murstensvägen, BROTTSTID                                                                                                                         
Söndag 2010-06-06 kl 20.00 t.o.m Måndag 2010-06-07 kl 10.00, tillgrepp av UEZ181,         
SMART MCC. 
 
2. Hjälmstaskolan, t.o.m Måndag 2010-06-07 kl 07.30, Brottet; Okänd gm har krossat en 
glasruta (endast yttre glaset)   genom att kasta en sten mot fönstret. 
 
3. Ekebyskolan, stöld av mobiltelefon, Mobilen låg i sonens ryggsäck i omklädningsrummet 
under en gymnastiklektion. 
 
3. Gärdesvägen, Fredag 2010-06-04 t.o.m Fredag 2010-06-04, klotter på vägg. 
 
4. Hammarbacksskolan, Fredag 2010-06-04 kl 16.00 t.o.m Måndag 2010-06-07 kl 07.00, 
stöld av  sparkcykel, två trehjulingar och en tvåhjulig barncykel ur ett troligen olåst förråd på 
skolgården. 
 
5. V-a C, Måndag 2010-06-07 kl 07.00 t.o.m Måndag 2010-06-07 kl 17.15, stöld av cykel, 
Mirage, Damcykel, Classic,Svart. 
 
6. St Mällösa, Tisdag 2010-06-08 kl 07.30 t.o.m Tisdag 2010-06-08 kl 16.50, inbrott i villa, 
Stöld via inbrott då okänd gärningsman/män med okänt brytverktyg har brutit  upp fönster till 
bostaden, därefter gått in i bostaden och tillgripit gods   till ett okänt värde. Stöld av kikare, 
kamera samt smycken till ett okänt värde. 
 
7. Söderhall, pendlarparkering, Okänd gärningsman har gjort inbrott i målsägarens bil. Oklart 
vid   anmälningstillfället om något tillgripits. Gärningsmannen har tagit sig in i bilen genom 
att krossa rutan på vänster  framdörr. Handskfacket har genomsökts. Tankluckan har brutits 
upp. Gärningsmannen har troligen inte fått tag i någon bensin. 
 
8. Lövhagsvägen, Torsdag 2010-06-10 kl 12.55 t.o.m Torsdag 2010-06-10 kl 16.30, inbrott i 
villa, Målsäganden kommer hem och märker att en ytterdörr står på glänt. Det finns inga 
brytmärken eller skador på dörren så hon gissar att några gått in med  nyckel. Stöld av 
smycken och bärbar dator. 
 
9. Rialavägen, Måndag 2010-06-07 kl 16.30 t.o.m Tisdag 2010-06-08 kl 14.00, försök till 
stöld, Någon har försökt att att göra inbrott i huset genom att öppna nedre          entredörren 
men troligtvis givit upp då larmet gick igång med ljudande siren. 
 
10. Pizzeria Tellusvägen, Fredag 2010-06-11 kl 03.10 t.o.m Fredag 2010-06-11 kl 03.20, 
Stöld genom inbrott. Okända gärningsmän har genom att bryta upp entrédörren gått in i 
pizzerian och tillgripit okänt gods. 
 
11. Norrgården, Torsdag 2010-06-10 kl 08.00 t.o.m Torsdag 2010-06-10 kl 14.00, Okänd 
gärningsman har försökt göra inbrott i lägenhet genom att knacka ur  sprint till dörrvred samt 
bryta i dörr vid låskolven. Gärningsmannen har inte kommit in i lägenheten. 
 

Administratör
Rektangel



12. industrilokal Skyttevägen, Torsdag 2010-06-10 kl 23.00 t.o.m Fredag 2010-06-11 kl 
05.00, Lastbilen står uppstäld inanför stängsel, okänd gm har klippt upp staketet och slangat 
ur ca 250 l diesel ur lastbilen.  
 
13. Väsbyvägen, Måndag 2010-06-07 kl 18.50 t.o.m Måndag 2010-06-07 kl 18.55, 
skadegörelse, MÄ hade varit ute och kört på Väsbyvägen när det small till i framrutan.                                     
Någon hade kastat något hårt mot bilens framruta så att den sprack.                                                                   
Det blev en rund cirkel vid passagerarsidan. 
 
14. V-a stn, Torsdag 2010-06-10 kl 07.30 t.o.m Torsdag 2010-06-10 kl 14.00, stöld av cykel, 
Damcykel, röd/vit. 
 
15. Bällstabergsskolan, Torsdag 2010-06-10 kl 16.00 t.o.m Torsdag 2010-06-10 kl 17.00, 
stöld av cykel, Scott, herrcykel, 26 tum, svart/röd/vit. 
 
16. Statoil, Karlbergsvägen, Okänd gärningsman har tankat 51,71 liter 95 oktanig bensin för 
ett värde av 649,48 kronor och lämnat bensinstationen utan att betala. 
 
17. Gällstavägen, Torsdag 2010-06-03 t.o.m Söndag 2010-06-13, inbrott i villa, Någon har 
genom att bryta upp låset på köksdörren, tagit sig in i  fastigheten och troligen tillgripit gods, 
okänt f.n. 
 
 
Vallentuna 2010-06-14 
Monica Alkblad 
 
 
 
 


