
Händelser  i Vallentuna  Vecka 27- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 60, kommissarie Hans Larsson. 
 
1. Rosendalsslingan, Måndag 2010-07-05 kl 23.00 t.o.m Tisdag 2010-07-06 kl 06.30, inbrott i 
skåpbil, div verktyg tillgripna. 
 
2. Krokusvägen, Måndag 2010-07-05 kl 17.30 t.o.m Tisdag 2010-07-06 kl 09.10, 
skadegörelse bil, krossad ruta. 
 
3., Tellusvägen, Söndag 2010-07-04 t.o.m Måndag 2010-07-05, klotter på fasad till fastighet. 
 
4. Östergården, Söndag 2010-06-27 t.o.m Tisdag 2010-06-29, inbrott i villa, tillgrepp av 
plasma tv, kläder samt x-box filmer. Okänt på vilket sätt gm tagit sig in i villan. 
 
5. Vallentuna Friskola, Lovisedalsvägen, t.o.m Tisdag 2010-07-06 kl 11.00, skadegörelse, 
okänd gm har kastat in en sten genom en ruta till personalrummet. 
 
6. Sörmlandsvägen, Fredag 2010-07-02 kl 20.00 t.o.m Måndag 2010-07-05 kl 18.30, inbrott i 
villa, Okänd/a gärningsmän har tagit sig in i villan genom att bryta upp ett      köksfönster, på 
baksidan av fastigheten. Villan genomletad. Okänt tillgrepp. 
 
7. Tisdag 2010-07-06 t.o.m Tisdag 2010-07-06 kl 12.20, Härjedalsvägen, Två personer har 
tagit sig in i MÄ:s bostad genom den olåsta dörren till tvättstugan.                                                                     
Larmet indikerade 12.20 i hallen. MÄ:s son som var i närheten hörde larmet och såg två 
personer springa ut från tvättstugan.                                                                                                                     
Inget signalement finns då personerna bar svarta luvor över ansiktet. Ej tillgrepp. 
 
8. Kvarnbadet, 1/7, MÄ ringer och berättar att han har blivit bestulen på sin dataväska med 
dator och 2 mobiler i.                                                                                                                                   
Han har befunnit sig på ett utomhusbad och haft väskan liggandes i gräset vid sina saker. Han 
har vid tillfälle varit iväg och badat och då inte haft väskan under uppsikt.                                                       
När han kom åter var väskan borta.    
 
9. Buss-stn Norrgården, Onsdag 2010-07-07 kl 06.00 t.o.m Onsdag 2010-07-07 kl 16.45, 
stöld av cykel, K2, Damcykel,T Nine Greace, Rosa / Guld. 
 
10. Teknikvägen, 7/7, stöld av cykel, Svalan, Damcykel, Shopping 5, Rosa, lås, cykelkorg och 
barnstol anträffat i närheten.                                                                                                                                 
 
11. K202769-10, Brollsta Golfklubb, 9/7, okänd gm har berett sig tillträde till kiosken. F.n 
okänt tillgrepp. 
 
12. Under v28 inlämnades till hittegodsavdelningen en systemkamera, digitalkamera. Polisen 
efterlyser ägaren.  
 
Vallentuna 2010-07-12 
Monica Alkblad 
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