
Händelser  i Vallentuna vecka 37- 2010 
 
 
1., Tuna Torg, 7-8/9, klotter, Moderata samlingspartiets valarbetare som befann sig på torget 
vinkade till sig polis och gjorde den uppmärksam på att någon klottrat på och rivit  ner 
valaffisher under natten. 
 
2., Tuna Torg, 7-8/9, Kristdemokraternas valarbetare som befann sig på torget vinkade till sig 
polis och gjorde den uppmärksam på att någon rivit ner valaffisher från  valstugan under 
natten. Anmälaren berättade också att Kristdemokraterna fått valaffischer nedrivna i 
"bomkorset" i Vallentuna. Detta kan dock ha hänt vid ett annat tillfälle än angiven brottstid i 
anmälan. 
 
3., Karbyskolan, 13/9, inbrott i bil, handväska tillgripen. 
 
4., Tuna Torg, 10-11/9, Okänd gärningsman har eldat på folkpartiets affisch, Okänd 
gärningsman har tillgripit 2 affischer samt 2 armeringsjärn (Folkpartiet). 
 
5., Teknikvägen, 4-12/9, Okänd gärningsman har eldat på en valaffisch tillhörande folkpartiet. 
 
6. Svampskogsvägen, 16.30-16.45, 13/9, inbrott i bil, handväska tillgripen. 
 
7., parkering, ICA Kragsta, 12.15-12.30, inbrott i bil, Gick in på ICA Kragsta, var borta max 
fem minuter och upptäcker sedan att väskan med innehåll är stulen. Någon har dessutom gjort 
ett försök att ta stereon, sladdar är urdragna och lossade men än så länge fungerar allt. 
 
8., Lindö Golf, 8-9/9, stöld av golfbil, anträffad gömd i skogen ute vid flygfältet. Övertäckt 
med kvistar och löv. MÄ upptäckte då även att en batteriladdare var stulen.  
 
9. Uthamra,  
Onsdag 2010-09-15 kl 14.45 t.o.m Onsdag 2010-09-15 kl 15.00 
Stöld ur bil 
 
10. TELLUSVÄGEN , VALLENTUNA 
Onsdag 2010-09-15 kl 23.00 t.o.m Torsdag 2010-09-16 kl 08.00 
Skadegörelse Någon har slagit sönder en fönsterruta 
 
11. SVAMPSKOGSVÄGEN , VALLENTUNA 
Onsdag 2010-09-15 kl 08.00 t.o.m Onsdag 2010-09-15 kl 16.00 
Stöld i skola 
 
12. COOP EXTRA VALLENTUNA 
Torsdag 2010-09-16 kl 10.30 t.o.m Torsdag 2010-09-16 kl 10.35 
Snatteri 
 
13. COOP EXTRA VALLENTUNA 
Torsdag 2010-09-16 kl 15.42 
Snatteri 
 



14. TJUSTA, VALLENTUNA 
Torsdag 2010-09-02 t.o.m Måndag 2010-09-13 
Inbrott i  sommarhus 
Tillgrepp av verktyg, gasoltub mm 
 
15. FÅGELSÅNGSVÄGEN , VALLENTUNA 
Fredag 2010-09-17 kl 21.00 t.o.m Lördag 2010-09-18 kl 11.15 
Stöld genom inbrott i restaurang 
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