
Händelser  i Vallentuna vecka 41- 2010 
För ytterliggare info ring polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed 08-40 143 52. 
 
1. byggarbetsplats Lindholmen, 10/10, klotter arbetsbodar. 
 
2. Ekebyskolan, 8-11/10, klotter på fönster och fönsterbläck. 
 
3. E18 Brottby, 11/10 kl 15.50, 2010-10-11 rattfylleri under påverkan av narkotika genom att 
misstänkt framfört pb, narkotikabrott genom eget bruk. 
 
4. Vittraskolan, Zetterlundsväg, 11/10 kl 17.00, inbrott i bil, väska tillgripen. 
 
5. Sörgården 13/10 kl 08.00-18.00, försök till inbrott i lgh, brytmärken på dörr och lister. 
 
6. Ekebyskolan, 13-14/10, Klotter med tuschpenna på fönster och dörr. 
 
7. Gustav Vasaskolan, 12-13/10, skadegörelse, sönderslagen strålkastare. 
 
8. Bällstabergsskolan, 14/10, kl 08.00-14.30, tillgrepp av moped, GFX561             YAMAHA, 
AEROX, SVART. 
 
9. Förskola, Fritzbergsvägen, Torsdag 2010-10-14 kl 13.15 t.o.m Torsdag 2010-10-14 kl 
14.50, Stöld genom att någon har gått in på förskolan där målsägarna jobbar och  tillgripit en 
väska och 1 plånbok ur en annan väska, anträffade Svampskogsvägen i en häck 14/10, delvis 
länsade. 
 
10. Hjälmstavägen, Torsdag 2010-10-14 kl 15.30 t.o.m Torsdag 2010-10-14 kl 15.45, inbrott i 
bil under tiden MÄ hämtade barn, väska med innehåll tillgripet. 
 
11. 8-11/10, Okänd gm har klottrat på arbetsbodar och containrar vid en byggarbetsplats. 
 
12. K308910-10, Brottby, Torsdag 2010-10-14 kl 07.00 t.o.m Torsdag 2010-10-14 kl 17.30, 
inbrott i förråd, troligen ej tillgrepp. 
 
13. Albyvägen, Torsdag 2010-10-14 kl 08.00 t.o.m Torsdag 2010-10-14 kl 16.00, inbrott i 
villa, Okänd/okända gärningsmänn har brutit sig in via ett fönster beläget på       husets 
baksida in i köket. Inne i fastigheten har dom genomsökt sovrum.                                                                     
Tillgrepp av smycken samt Laptop. 
 
14. Ekebyvägen, Torsdag 2010-10-14 kl 09.00 t.o.m Torsdag 2010-10-14 kl 16.00, stöld av 
herrcykel, Montana, svartmetallic. 
 
15. Slånbärsvägen, Fredag 2010-10-15 kl 23.00 t.o.m Lördag 2010-10-16 kl 08.15, Någon har 
vandaliserat målsägarens brevlåda. 
 
16. Ösby, 15-16/10, Motorsågen och hyllsnyckelsatsen stals ur ett olåst förråd på tomten. 
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17. Jarlavägen, 16/10 kl 16.05, Målsäganden berättade att han skulle byta bränslefilter när 
något plötsligt började brinna i hans närhet. Målsäganden såg då att någonting på båtens 
batteri börjat brinna och försökte släcka branden.                                                                                                
Branden spred sig snabbare än målsäganden kunde släcka den vilket resulterade i att 
målsäganden hoppade av båten och ringde brandkåren.                                                                                   
I samband med detta flyttade han båten bort från huset till en plats där elden inte kunde sprida 
sig. Detta gick att göra p.g.a.att båten låg på ett släp som var kopplad till en dragbil. 
 
18. Svampskogsvägen, 16-17/10, klotter, Någon har klottrat på en förrådsvägg och ett plank 
tillhörande  BRF. 
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Monica Alkblad 
Närpolisassistent 
 


