
Händelser  i Vallentuna  Vecka 24- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 52, polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed. 
 
1. Cederdalsvägen, Fredag 2010-06-11 t.o.m Måndag 2010-06-14, stöld av båda reg skyltarna 
till pb GOU472. 
 
2. Angarn-Örsta, Måndag 2010-06-14 kl 09.30 t.o.m Måndag 2010-06-14 kl 09.45, tillgrepp 
av  WYR557, LB, OPEL COMBO 4D SKÅP 17DTH,VIT, anträffad Margretelund 15/6. 
Anm berättar att en man steg ur en blå bil av märket Ford eller liknande. Den blå bilen åkte 
iväg och mannen gick runt på gårdsplanen utanför Anm:s kontor. Anm gick ut för han trodde 
att mannen kanske ville honom något.  När Anm kom ut på gårdsplanen hoppade mannen in i 
Anm:s företagsbil och körde iväg.  
 
3. Mörbygården, Söndag 2010-06-13 kl 12.00 t.o.m Söndag 2010-06-13 kl 16.00, tillgrepp av 
LSR997, Pb, FORD SIERRA 2,0 L, BRUN. 
 
4. Karlbergsskolan, Fredag 2010-06-11 kl 16.00 t.o.m Måndag 2010-06-14 kl 07.15, 
skadegörelse, fönsterkross, Skador: 3 st dubbelglasfönster genomslagskrossade i 
gymnastikens  2 omkädningsrum. 1 st ytterruta  till klassrum i mellanstadiet krossat.  
 
5. Ekebyskolan, Fredag 2010-06-11 kl 16.00 t.o.m Måndag 2010-06-14 kl 07.00, 
skadegörelse, Glaskross. ett fönster. 
 
6. Tallstigen, Söndag 2010-06-13 t.o.m Måndag 2010-06-14, skadegörelse, Gärningsmannen 
har med ett okänt vasst föremål skurit sönder fram och bakhjul på målsägarens cykeln.                                     
Cykeln stod parkerad i trappuppgången där målsägaren bor. Dörren in till trappupgången är 
låst på natten men olåst på dagen. 
 
7. Kristinelund, Onsdag 2010-06-09 kl 05.30 t.o.m Fredag 2010-06-11 kl 15.45, Någon har 
stulit vår Kompostkvarn som stod fastlåst med kätting och hänglås  runt ett stort träd på vår 
tomt. Gärningsmannen måste ha brutit upp hänglåset och tagit kompostkvarnen. Kättingen 
finns kvar men vi har inte hittat hänglåset.  
 
8. Fredag 2010-06-11 kl 14.00 t.o.m Måndag 2010-06-14 kl 06.00, Teknikvägen, Någon har 
gjort inbrott i en arbetsbod, genom att bryta upp dörren till boden. Hela karmen är 
söndersplittrad.                                                                                                                
Tillgrepp av en borrmaskin och en bilmaskin har skett. 
 
9. Härlingeslingan, Tisdag 2010-06-15 kl 10.50 t.o.m Tisdag 2010-06-15 kl 12.15, Stöld via 
inbrott då okänd gärningsman/män  har brutit upp ett fönster till bostaden med okänt verktyg 
och därefter tillgripit godsbl a dator och smycken. 
 
10. Verkstadsvägen, Torsdag 2010-06-03 kl 18.00 t.o.m Fredag 2010-06-04 kl 09.00, stöld av 
reg skylt XRF078.  
 
11. Söndag 2010-06-13 kl 21.00 t.o.m Onsdag 2010-06-16 kl 22.35, Manhemsvägen, stöld av 
kopparbalja från tomten. 
 
12. Åstavägen, Tisdag 2010-06-15 kl 08.30 t.o.m Tisdag 2010-06-15 kl 16.00, Okänd person 
eller personer har gjort inbrott genom att med ett ca 7 mm    brett verktyg bryta mellan karm 



och båge så att fönsterhakarna gått av på  ett köksfönster. Därefter har fastigheten 
genomsökts. Tillgrepp av bl a kamera, smycken och handväska. 
 
13. Sånglärkevägen, Måndag 2010-06-14 t.o.m Onsdag 2010-06-16, stöld av kolgrill från 
altanen. 
 
14. Ormsta tågstn, 8/6, stöld av cykel, Fueler, BMX 20, Blyertsgrå, Röda handtag. 
 
15. V-a stn, 16-17/6, stöld av cykel, Kungs, Damcykel, Drottningholm 07        Svart. 
 
16. Jarlavägen, -17/6, stöld av cykel, Scott, Mountainbike, Contessa 40, Vit. 
 
17. Högdalavägen, 15-17/6, Stöld genom att okänd gärningsman olovligen tagit verktyg ur en 
container   som stod på byggarbetsplatsen.  
 
18. Rumsättravägen, 18/6, skadegörelse, Någon har krossat en ruta på målsägarens bostad 
genom att kasta in en sten. 
 
Vallentuna 2010-06-21 
Monica Alkblad 
 
 
 
 


