
Händelser  i Vallentuna vecka 34- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 60, polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed, 08-40 143 52 
 
1. Brottby, skadegörelsen, 20-23/8, krossat fönster. 
 
2. Brollsta golfklubb, Fredag 2010-08-20 kl 17.30 t.o.m Fredag 2010-08-20 kl 17.45, inbrott i 
bil, krossad ruta, dataväska o mobiltelefon tillgripet. 
 
3. Åby gata, 23/8, stöld av cykel, Crescent, Mountainbike, ODEN, Blå. 
 
4. Blåbärsvägen, försök till stöld,                                                                                                                          
Okänd gärningsman har klättrat upp på garagetaket och därifrån över till balkongen. Där har 
man på okänt sätt brutit upp balkongdörren och gått in i fastigheten.                                                                   
Detta skall ha skett vid två tillfällen under de senaste två månaderna. Man  har vid båda 
tillfällen gått in på samma sätt.                                                                                                            
Anmälaren uppger att det ej finns några skador eller att något gods har blivit tillgripet. 
 
5. V-a C, Lördag 2010-08-21 kl 20.00 t.o.m Söndag 2010-08-22 kl 03.00, stöld av cykel, 
Rex,Damcykel, Shopping, Grön, anträffad inlämnad som hittegods, åter MÄ. 
 
6. Teknikvägen, 23/8, inbrott i lb, Någon har genom att borra ett hål på förarardörren med 
något verktyg orsakat skada på lastbilen. Enligt Anm har man varit i bilen men inte tillgripit 
något. Anm uppger att man har även varit i skåpet genom att  bryta upp dörrar på skåpet. 
 
7. kolonilott Väsbyvägen, 18-23/8, En kvinna har varit inne på MÄ:s kolonilott och tagit 
grönsaker ur  grönsakslandet. 
 
8. p-huus Sörgården, 24-25/8, försök till tillgrepp av pb. 
 
9. 25/8, Svampskogsvägen, inbrott i bil, Någon har krossat den lilla vänstra främre sidorutan 
och tagit sig in i    skåpbilen och tillgripit gods samt borrat upp låset till skåpdelen av 
skåpbilen och tillgripit gods även därifrån. Bl. a GPS, verktygslåda o CD-skivor tillgripet. 
 
10. 26/8, kl 13.15, Stat-Oil Karlbergsvägen, Gärningsmannen har tankat från en av Statoils 
bensinpumpar samt tillgripit ett 24-pack Cola som stod på en pall utanför butiken. Sen har 
man lämnat   platsen utan att betala. 
 
11. 26/8, Grävelsta, Djurplågeri, Någon har ställt av en katt i kattbur på vägen utanför 
Solgläntans katthem. Katten saknar halsband och chipsmärkning.                                                                       
Katten är svart med vita tecken. 
 
12. 27/8, Hammarbacksskolan, grov misshandel. 
 
13. Tuna Torg, 28/8 kl 02.00, Våldsamt upplopp. 
 
14. Allévägen 5, Polisstationen, 27/8-30/8, stöld av brevlåda som satt utanför polisstationen. 
 
Vallentuna 2010-08-30 
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