
Händelser  i Vallentuna vecka 33- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 60, polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed, 08-40 143 52 
 
1. 13-16/8, Karby förskola, skadegörelse, I morse upptäcktes att fem av fönstren på 
innergården fått den yttre rutan krossad. Troligen är det någon eller några som tagit sig dit via 
taket på förskolan för att sedan kasta sten på rutorna.  Storlek på fönsterrutorna är cirka 
100x120 cm. 
 
2. p-garage, V-a C, Torsdag 2010-08-12 kl 16.00 t.o.m Fredag 2010-08-13 kl 16.00, stöld av 
främre reg skylt till pb BPE336. 
 
3. Lövhagsvägen, 16/8, stöld av post ur brevlåda utanför villa. 
 
4. uteplats Murkelvägen, 15-16/8, Hade hängt upp jacka samt handskar och hjälm på 
altandörren som stod öppen .På morgonen var allt borta. 
 
5. Sörgården 13-15/8, stöld av cykel, Tiger, barn, blå. 
 
6. Angarnsvägen 13-16/8, stöld, Någon har kapat av och tagit med sig en kabel från en 
byggarbetsplats. 
 
7. 16-17/8, Tegelbruksgatan, klotter vägg till bostadsrättsförening, Okända gärningsman har 
klottrat på väggen bredvid entredören. Klottret är ca 70x100. 
 
8. Lindholmens stn, 16-17/8, Ofredande genom att okänd/okända gärningsmän natten till 
tisdag hällt filmjölk över målsägandes PB. 
 
9. K242840-10, utanför Ormstaskolan, Tisdag 2010-08-17 kl 15.50 t.o.m Tisdag 2010-08-17 
kl 16.15, inbrott i pb, krossad ruta, väska m innehåll tillgripen. 
 
10. Gällstavägen, Söndag 2010-08-15 kl 20.00 t.o.m Måndag 2010-08-16 kl 17.00, stöld ur 
lada, div verktyg tillgripet. 
 
11. Karby industriområde, Brottby, Fredag 2010-08-13 kl 16.00 t.o.m Söndag 2010-08-15 kl 
16.00, Anmälaren berättade att någon eller några hade tagits sig in på företagets    område och 
brutit sig in i företagets lastbilar, kranbil och två stycken av   företagets containrar. På 
kranbilen hade gärningsmannen brutit på både dörrarna + luckor. Från den  hade de tillgripit 
extraljus och extrabåge fram, GPS, digitalkamera,         hörselkåpor med radio, pannlampa 
och diverse verktyg.                                                                                                     Från en av 
containerna hade tillgripits en markvibb, mororkap, laser, aluminiumspett och ett diselverk.                             
Anmälaren berättade även att c:a 600-800 meter kopparkabel, som förtaget hanterar på 
uppdrag av vägverket, även tillgripits. 
 
12. Åbygläntans förskola, Onsdag 2010-08-18 t.o.m Onsdag 2010-08-18 kl 22.04, 
skadegörelse, Skadegörelse genom brand då okänd gärningsman satt eld på en     
återvinningscontainer för att därefter lämna platsen. 
 
13. Västlundavägen, 15-17/8, stöld ur olåst stall, bl a cyklar o div verktyg/maskiner tillgripet. 
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14. K245475-10, parkering Brottby, Torsdag 2010-08-19 kl 18.30 t.o.m Torsdag 2010-08-19 
kl 23.50, Okänd gm har tillgripit den bakre registreringsskylten från pb MUO  480. 
 
15. Granitvägen, Torsdag 2010-08-19 kl 22.00 t.o.m Fredag 2010-08-20 kl 07.00, inbrott i bil, 
div verktyg tillgripna. 
 
16. Manhemsvägen, Torsdag 2010-08-19 kl 06.00 t.o.m Torsdag 2010-08-19 kl 16.15, stöld 
av cykel, Crescent, Citybike, Tove, Röd. 
 
17. V-a ishall, Onsdag 2010-08-18 kl 18.00 t.o.m Onsdag 2010-08-18 kl 21.00, skadegörelse 
bil, okänd gm har sparkat på stötdämparen baktill på en bil så det nu finns en buckla på 
stötdämparen.                                                                                                                         Man 
har även repat höger bakdörr, vänster bakdörr samt vänster bakskärm med flertalet djupa 
repor. Reporna är mellan 10-20 cm långa. 
 
18. Kullabergsvägen, Fredag 2010-08-20 kl 14.30 t.o.m Lördag 2010-08-21 kl 11.00, inbrott i 
bil, trol ej tillgrepp. 
 
19. Sörmlandsvägen, 17-20/8, stöld av cykel, Crescent, dam, orange. 
 
20. Hästberga, Lördag 2010-08-21 kl 15.00 t.o.m Lördag 2010-08-21 kl 22.50, Polis  
beordrades till en singelolycka MC. MC visade sig senare vara stulen. Misst gm finns. 
 
21. Karby förskola, Fredag 2010-08-20 kl 17.30 t.o.m Söndag 2010-08-22 kl 14.00, 
skadegörelse, 2 krossade rutor. 
 
 
Vallentuna 2010-08-23 
Monica Alkblad 
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