
Händelser  i Vallentuna vecka 35- 2010 
Övriga uppgifter ring 08 401 43 60, polisinspektör Tuwe Ogdal, 08-40 143 66 
 
1., Bhpl Ormsta, Fredag 2010-08-27 kl 17.00 t.o.m Fredag 2010-08-27 kl 23.30, 
skadegörelse, Någon har klippt sönder fälgen på bakhjulet på målsägandens cykel.                                           
Anmälaren uppger att fälgen är klippt i sex delar. Det finns enligt anmälaren ingen åverkan på 
cykelns lås. 
 
2. Sörgården, 29-30/8, försök till tillgrepp av pb. 
 
3. Ulriksdal, Måndag 2010-08-30 kl 08.00 t.o.m Måndag 2010-08-30 kl 08.30, 
Gärningsmännen har slagit sönder ett fönster i sovrummet samt slagit sönder  en glasruta på 
ytterdörren. Målsägaren upptäckte gärningsmännen när de stod  utanför ytterdörren. 
Gärningsmännen sprang sedan iväg på altanen, hoppade över räcket, sprang runt huset och 
försvann i en vinröd skåpbil med okänt registreringsnummer. 
 
4. Bofinksvägen, Måndag 2010-08-30 kl 00.00 t.o.m Måndag 2010-08-30 kl 03.30, inbrott i 
bil, kläder, kontanter, id och bankkort bl a tillgripet. 
 
5. Karby Torg, Måndag 2010-08-30 kl 06.00 t.o.m Måndag 2010-08-30 kl 17.30, inbrott i bil, 
plånbok tillgripen. 
 
6. Gävsjövägen, Måndag 2010-08-16 kl 00.00 t.o.m Tisdag 2010-08-31 kl 15.00, inbrott i 
fritidshus, Någon gång under brottstiden har okänd gärningsman/män brutit upp ett fönster 
och därefter tagit sig in i fritidshuset och tillgripit målsägandens tillhörigheter. Bland annat 
har en tv stulits samt smycken.  
 
7. Vadavägen, Brottby, p-plats, Tisdag 2010-08-31 kl 16.02 t.o.m Tisdag 2010-08-31 kl 
16.15, inbrott i bil under tiden MÄ gick in på dagis, väska tillgripen. 
 
8. Söndag 2010-08-29 kl 21.15 t.o.m Måndag 2010-08-30 kl 10.00, Tellusvägen Pizzeria, 
försök till stöld genom inbrott, krossad fönsterruta. 
 
9. Svampskogsvägen, Lördag 2010-08-21 t.o.m Onsdag 2010-09-01, Klotter, Någon har 
klottrat på en dörr till ett soprum, en carport och på ett förråd. 
 
10. Veda, Tisdag 2010-08-31 kl 22.00 t.o.m Onsdag 2010-09-01 kl 02.00, stöld av cykel, 
Marvil, Damcykel, Sierra, Lila. 
 
11. stn Kragstalund, 2/9, klotter, gärningsman gripen. 
 
12. Lördag 2010-08-21 t.o.m Torsdag 2010-09-02, skadegörelse, I Brottby vid 
infartsparkeringen till motorvägshållplatsen har tre skyltar med valaffischer stulits. Man hade 
borrat i marken för att sätta fast skyltarna ordentligt, men de har ändå kunnat gå att få upp.                              
I Bällsta har någon klottrat på Moderaternas valaffischer. I Kårsta är valaffischerna både 
nedklottrade och krossade.I Lindholmen är skyltarna med valaffischer nedvälta.                                               
På en annan plats där det satt affischer med Fredrik Reinfeldt på har någon slagit ett 
knytnävslag rätt genom affischen. 
 
13. Väsbyvägen, 2-3/9, egenmäktigt förfarande, valaffischer. 
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14. Vårdcentralen utanför. 3-4/9, skadegörelse bil, Förardörren är inslagen/insparkad. Den har 
blivit intryckt och det har lossnat färg från den.                                                                                                    
Radioantennen är avbruten.                                                                                                                            
Någon har spottat på bilen. 
 
15. Sörgården, husvagnsparkering, Söndag 2010-08-29 kl 15.00 t.o.m Lördag 2010-09-04 kl 
11.00, Någon har med blå sprayfärg skrivit tre oläsliga boksktäver på husvagn. 
 
16. Coop, Lördag 2010-09-04 kl 12.30 t.o.m Lördag 2010-09-04 kl 12.40, Målsäganden var 
på Coop för att handla. Målsäganden gick till en dubbelkassa  för att betala. Det var mycket 
folk i kassorna och det var trångt. En äldre   dam försökte tränga sig före och knuffade på 
målsäganden på flera gånger men  gick sedan tillbaka till den andra kassan. När målsäganden 
skulle betala upptäckte hon att plånboken var borta. 
 
17. Torsdag 2010-09-02 t.o.m Fredag 2010-09-03, Kårsta by, anmäls att det under angiven tid 
varit inbrott i ett fristående förråd som ligger bredvid hans bostad.                        Man har tagit 
sig in genom att bryta bort bygeln från väggen.Väl inne har man tagit diverse verktyg med 
mera. 
 
18. Teknikvägen, Lördag 2010-09-04 kl 20.00 t.o.m Söndag 2010-09-05 kl 10.00, stöld av 
cykel, dam, vit, Peak. 
 
Vallentuna 2010-09-06 
Monica Alkblad 
 
 
 
 


