
Händelser  i Vallentuna  Vecka 26- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 60, kommissarie Hans Larsson. 
 
1. gård, Brottby, Måndag 2010-06-21 kl 20.00 t.o.m Tisdag 2010-06-22 kl 12.30, Vid inbrott i 
ladugåden natten mellan den 21 och 22 juni stals en Jonsered motorsåg och utrustning till 
motorsågen. Trots att det fanns en hel del andra verktyg som betingar en större värde togs 
endast motorsågen, förmodlingen för att den kunde lätt bäras med av                
inbrottstjuven/tjuvarna. 
 
2. Mörbygården, Onsdag 2010-06-23 kl 00.00 t.o.m Onsdag 2010-06-23 kl 05.00, En okänd 
gärningsman har brutit upp tankluckan på en bil och slangat bensin ur den. 
 
3. Karbyskolan, Fredag 2010-06-25 t.o.m Söndag 2010-06-27, klotter, vita på fasad inne på 
skolgård, svarta på stora stenar o i betongtrappa. 
 
4. Takpannevägen, Måndag 2010-06-28 kl 18.00 t.o.m Tisdag 2010-06-29 kl 12.00, 
skadegörelse bil, Någon har kastat sten genom två rutor på en bil. 
 
5. innegård, kyrka, Hjälmstavägen, Fredag 2010-06-25 kl 00.00 t.o.m Söndag 2010-06-27 kl 
09.45, skadegörelse, sönderslagna bord och stolar.  
 
6. Takpannevägen, Tisdag 2010-06-29 kl 03.00 t.o.m Tisdag 2010-06-29 kl 03.10, 
skadegörelse, Skadegörelse genom att två okända gärningsmän krossat två rutor på ett fordon 
samt krossat två rutor, slitit bort en backspegel samt slitit av en sidoblinkers på ett annat 
fordon. 
 
7. Rosendalsslingan, Tisdag 2010-06-29 kl 15.00 t.o.m Tisdag 2010-06-29 kl 15.20, Okänd 
person har tagit sig in i villan genom en olåst ytterdörr och där tillgripit div. gods.                                             
Målsäganden var själv hemma då föräldrarna för tillfället är bortresta. Han  gick ut genom 
ytterdörren för att kunna utföra sysslor på fastighetens baksida. Under de ca 20 minuter han 
befann sig på baksidan har någon gått in genom den olåsta ytterdörren. 
 
8. Lövsättravägen, Tisdag 2010-06-29 kl 17.00 t.o.m Onsdag 2010-06-30 kl 06.00, tillgrepp 
av pb,  NNA340, anträffad 30/6 Gävsjövägen Täby. 
 
9. Centrumparkeringen V-a, Onsdag 2010-06-30 kl 15.15 t.o.m Onsdag 2010-06-30 kl 16.10, 
tillgrepp av UAU627, pb, OPEL VECTRA, grå. 
 
10. Teknikvägen, Söndag 2010-06-27 kl 21.00 t.o.m Måndag 2010-06-28 kl 09.00, stöld av 
solstol från uteplats. 
 
11. Bylevägen, Torsdag 2010-06-24 kl 13.00 t.o.m Tisdag 2010-06-29 kl 14.00, stöld av 
gräsklippare, ur en friggebod, Klippo, Brilliant S, Briggs&Stratton. 
 
12. Ekebyskolan, Onsdag 2010-06-30 kl 16.00 t.o.m Torsdag 2010-07-01 kl 07.00, 
skadegörelse, glaskross och tre dörrar på baksidan till gamla idrottshallen har fått sparkplåten 
bortmonterad. 
 
13. Vittraskolan, Måndag 2010-06-21 kl 17.30 t.o.m Tisdag 2010-06-22 kl 07.30, 
skadegörelse, krossat fönster. 



 
14. Vittraskolan, Onsdag 2010-06-30 kl 17.30 t.o.m Torsdag 2010-07-01 kl 07.30, klotter. 
 
15. ICA, Brottby, Söndag 2010-06-27 kl 17.00 t.o.m Fredag 2010-07-02 kl 05.00 söndagen 
den 27 juni 2010. Okänd gärningman har med hjälp av en sten krossat höger framruta. 
Gärningsmannen har även försökt bryta upp förardörren samt tjuvkoppla bilen. 
 
16. Söderhall, Fredag 2010-07-02 kl 08.35 t.o.m Fredag 2010-07-02 kl 08.45, snatteri. 
 
17. Frösunda kyrka, Torsdag 2010-07-01 kl 16.00 t.o.m Fredag 2010-07-02 kl 08.00, Någon 
har brutit upp ett fönster till fristående förråd vid Frösunda kyrka och sedan tagit sig in och 
tillgripit en lie och en hylsnyckelsats. 
 
18. Markims kyrka, Torsdag 2010-07-01 kl 16.00 t.o.m Fredag 2010-07-02 kl 08.00, Någon 
har gjort åverkan på hänglåset till en förrådsbyggnad vid Markims kyrka. 
 
19. Teknikvägen, Fredag 2010-07-02 kl 18.45 t.o.m Fredag 2010-07-02 kl 18.50, 
väskryckning, Mä stod och väntade på bussen när en moped med två ungdomar kom körandes 
mot  henne. Passageraren på mopeden ryckte handväskan ur Mä:s hand. Mopeden        
fortsatte upp mot Ekebyskolan där den sedan försvann i riktning mot centrum. 
 
20. V-a Gymnasium, Torsdag 2010-07-01 t.o.m Torsdag 2010-07-01, klotter på dörr, fönster 
och plank. 
 
21. Källvägen, Lördag 2010-07-03 kl 02.00 t.o.m Lördag 2010-07-03 kl 03.00, skadegörelse 
bil, krossad bakruta. 
 
22. K195203-10, Fornminnesvägen, Lördag 2010-07-03 kl 00.30 t.o.m Lördag 2010-07-03 kl 
03.45, inbrott i bil, bl a stöld av dator och kamera. 
 
23. Tallhammarsvägen, Fredag 2010-07-02 kl 19.00 t.o.m Lördag 2010-07-03 kl 07.00, stöld 
ur bil, MÄ kom ut på morgonen och såg att bakluckan var öppen . Vertygslådan och  
hylsnyckelsatsen var borta. 
 
24. V-a kyrka, Lördag 2010-07-03 kl 16.30 t.o.m Lördag 2010-07-03 kl 19.30, Stöld genom 
inbrott i bil genom att okända gärningsmän krossat vänster  bakruta och tillgripit en väska 
som låg i bilen. 
 
25. Karlavägen, Lördag 2010-07-03 kl 23.30 t.o.m Söndag 2010-07-04 kl 10.00, stöld av 
cykel, Yosemite, BMX, Crazy Creek, Grön. 
 
Vallentuna 2010-07-05 
Monica Alkblad 
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