
Händelser  i Vallentuna vecka 40- 2010 
För ytterliggare info ring polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed 08-40 143 52. 
 
1. Torsholma, 4/10, Okänd gärningsman har tagit sig in i målsägarens maskinhall och tillgripit  
en bensindunk, grön 20 l jeepdunk samt en mc, BMZ915, DRESEL, SVART. 
 
2. Murstensvägen, Tisdag 2010-10-05 kl 21.30 t.o.m Onsdag 2010-10-06 kl 05.30, inbrott i 
bil, GPS tillgripen. 
 
3. infartsparkering Brottby, Måndag 2010-10-04 kl 07.00 t.o.m Onsdag 2010-10-06 kl 09.00, 
Okänd gm har krossat fönstret på förardörren. Man har tagit sig in i bilen och rivit ut allt från 
handskfacket. Ej tillgrepp. 
 
4. Okvista, 6/10 kl 16.11, stoppas en pb på Arningevägen,  Brott mot narkotikastrafflagen, 
Grov olovlig körning, Rattfylleri under påverkan av narkotika, medtagen för 
kroppsbesiktning. 
 
5. 5-6/10, Humlevägen, stöld av reg skylt till LKD401. 
 
6., Onsdag 2010-10-06 kl 17.00 t.o.m Onsdag 2010-10-06 kl 19.15, V-a IP, stöld från 
omklädningsrum under tiden MÄ tränade. Bl a 6-8 mobiltelefoner, klocka, glasögon tillgripna 
så troligen inkommer det fler anmälningar. 
 
7. Gymnasievägen, 4/10, stöld av cykel, Monark, dam, lila. 
 
8. 6-7/10, Hammarbacksskolan, skadegörelse, Kapprum C- 5-6                          Ristat med 
något föremål på glasrutor   vid   Entre  E -3    2 st Fönster. 
 
9. Odlingsvägen, 3-6/10, stöld av cykel, dam, Crescent, svart. 
 
10. Karlbergsskolans parkering, Onsdag 2010-10-06 kl 16.30 t.o.m Onsdag 2010-10-06 kl 
19.10, inbrott i bil, 2 nyinköpta mattor tillgripna. 
 
11. 4-5/10, Tegelbruksgatan, klotter på en vägg till carport. 
 
12. Banvägen, Fredag 2010-10-08 kl 12.55 t.o.m Fredag 2010-10-08 kl 12.59, stoppades en 
pb, misst narkotikabrott, misst drograttfylla. 
 
13. 8/10, Östergården, kl 22.08, MC,Narkotikabrott, Grov olovlig körning,                     
Rattfylleri under påverkan av narkotika. 
 
14. pendlarparkering Karby Torg, 8/10 kl 22.15, Okänd gärningsman har tänt eld på minst en 
bil vilket gjort att det spridit sig till två andra bilar. Bilarna stod uppställda bredvid varandra 
på pendlarparkeringen på Karby torg. En bit bort stod ytterligare två bilar parkerade, dessa 
bilar kan ha fått sot på sig från branden. 
 
15. Statoil, Karlbergsvägen, Lördag 2010-10-09 kl 09.40 t.o.m Lördag 2010-10-09 kl 09.50, 
anmäler att en man tankat bensin utan att betala, 40 l. 
 
16. Takpannevägen, t.o.m Lördag 2010-10-09 kl 19.40, ringa narkotikabrott genom eget bruk. 
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17. Zetterlundsväg, 9-10/10, skadegörelse bil, krossad bakruta. 
 
18. Zettterlundsväg, 9-10/10, Någon har försökt ta sig in ett av föreningens bilgarage. Garaget 
var förseglat med ett kraftigt lås. Man har med hjälp av någon typ  av verktyg, troligen kofot, 
försökt knäcka upp låscylindern. Cylindern har  skadats men man har inte lyckats ta sig in. 
 
Vallentuna 2010-10-11 
Monica Alkblad 
Närpolisassistent 
 


