
Händelser  i Vallentuna  Vecka 25- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 60, kommissarie Hans Larsson. 
 
1. Bällstabergsskolans parkering, Måndag 2010-06-21 kl 07.30 t.o.m Måndag 2010-06-21 kl 
16.00, inbrott i bil, ryggsäck med innehåll tillgripet. 
 
2. Stat-Oil, Karlbergsvägen, Måndag 2010-06-21 kl 21.01 t.o.m Måndag 2010-06-21 kl 21.08, 
Okänd gärningsman har tankat bil och 2 dunkar för 1100 kronor och åkt utan  att betala. 
 
3. Lidl, Måndag 2010-06-21 kl 20.30 t.o.m Tisdag 2010-06-22 kl 06.45, försök till inbrott, 
krossad ruta, ingen har varit inne i butiken. 
 
4. Smidesvägen, Måndag 2010-06-21 kl 19.30 t.o.m Tisdag 2010-06-22 kl 06.00, Någon har 
med något verktyg bänt upp en del av fönsterlisten till ett  fönster till Företagscenter. Ingen 
har kommit in och fönstret är oskadat. 
 
5. Karlbergsskolan, Måndag 2010-06-21 kl 16.00 t.o.m Tisdag 2010-06-22 kl 07.30, 
skadegörelse, glaskross, pojkarnas omklädningsrum. 
 
6. Norrgården, Tisdag 2010-06-22 kl 19.30 t.o.m Onsdag 2010-06-23 kl 07.30, skadegörelse 
bil, krossad bakruta. 
 
7. Allévägen, Tisdag 2010-06-22 kl 10.00 t.o.m Onsdag 2010-06-23 kl 09.00, försök till stöld 
ur bil, sönderslagen ruta. 
 
8. Svampskogsvägen, Måndag 2010-06-21 t.o.m Tisdag 2010-06-22, klotter på carport. 
 
9. K182773-10, kl 00.22 efter en singelolycka vid Norrgården spåras en person upp av 
hundförare. Misstänkt RF, alkohol och droger. 
 
10. 22/6 kl 02.25 Lv 280 ihm Kårsta grips 2 personer efter att de kört i diket med en nystulen 
bil från Gimo. 
 
11. Pressbyrån, V-a torg, Onsdag 2010-06-23 kl 17.00 t.o.m Torsdag 2010-06-24 kl 00.30, 
tillgrepp av moped, GEN348, PEUGEOT FIGHTR, ORANGE, anträffad V-a Gymnasium 
24/6. 
 
12. Svampskogsvägen, 24/6, brand, ej misstanke om brott, Paret bor tillsammans på adressen 
och runt 00.30 tiden när de skulle lägga  sig kände de båda svag lukt av brandrök. De blev 
oroliga och stängde av torktumlaren och kollade även proppskåpet. När de inte upptäckte 
något gick de och la sig. Kl. 04.00 vaknade de av att de brann utanför huset och de    kände 
kraftig röklukt. På okänt sätt har de börjat brinna utanför  entrédörren på deras altanterass. 
Brandytan var ca 2mx1,5m. Stolar och bord hade brunnit ner. Altangolvet var förstört och 
även husfasaden hade skadats av branden. 
 
13. 23-24/6, Centralvägen-Allévägen, inbrott i bil, bl a verktygslåda innehållande verktyg 
tillgripet. 
 



14. Björnbodavägen, Torsdag 2010-06-24 t.o.m Torsdag 2010-06-24 kl 00.30, Rån, Okända 
gärningsmän har sparkat av Göran från hans cykel så att smärta och   blodvite uppstod. 
Gärningsmännen har därefter tagit ifrån Göran hans klocka och kontanter. 
 
15. V-a stn, Torsdag 2010-06-24 kl 23.40 t.o.m Fredag 2010-06-25 kl 00.00, tillgrepp av 
moped, anträffad 25/6 Västergården. 
 
16. t.o.m Onsdag 2010-06-23 kl 16.00, Hjälmstaskolan, skadegörelse, Skadegörelse på 
utebord. Ristat i planka samt haft av en bräda, troligtvis   genom att använda bordet för att 
komma upp på taket.   
 
17. Gäddarövägen, Fredag 2010-06-25 kl 09.50 t.o.m Fredag 2010-06-25 kl 11.00, inbrott i 
bil, Höger framruta är sönderslagen på bilen och en handväska saknas.         
 
18. Gäddarövägen, Fredag 2010-06-25 kl 10.30 t.o.m Fredag 2010-06-25 kl 10.55, inbrott i 
bil, väska tillgripen. 
 
19. K186931-10, Gäddarövägen, Torsdag 2010-06-24 kl 10.25 t.o.m Torsdag 2010-06-24 kl 
10.40, inbrott i bil, väska tillgripen. 
 
20. K187311-10, Engelbrektsvägen, Torsdag 2010-06-24 kl 21.30 t.o.m Lördag 2010-06-26 
kl 02.15, tillgrepp av moped, XYL788, BAOTIAN BT-SPORT, ORANGE. 
 
21. Ekskogen, 24/6, skadegörelse bil, Målsägare ringer och uppger att när hon var i 
Ekskogen-Kårsta för att kasta  tidningar small det till mycket kraftigt i bilens bakruta.Rutan 
krossad. 
 
22. Tallstigen, Söndag 2010-06-27 kl 16.00 t.o.m Söndag 2010-06-27 kl 21.25, skadegörelse, 
Någon har skadat det yttersta glaset i ett fönster till sovrummet. 
 
23. Mörbygården, Torsdag 2010-06-24 kl 15.00 t.o.m Söndag 2010-06-27 kl 17.00, inbrott, 
Gärningsmännen/mannen har tagit sig in via köksfönstret genom att ha sönderen 
ventilationsspalt och hakat upp köksfönsret via den spalten. F.n okänt tillgrepp. 
 
Vallentuna 2010-06-28 
Monica Alkblad 
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