
Händelser  i Vallentuna vecka 42- 2010 
För ytterliggare info ring polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed 08-40 143 52. 
 
1. Arkils Tingstad, -15/10, anträffades en misst stulen roddbåt på botten i Vallentunasjön. 
 
2. Svampskogsvägen, Fredag 2010-10-15 kl 16.00 t.o.m Måndag 2010-10-18 kl 07.00, 
Inbrottet har skett i ett låst rum (Undercentralsrum) på en byggarbetsplats  byggherre JM. En 
elektriker har låst in sitt verktygsbälte, vilket har tömts på verktyg vid inbrottet. 
 
3. Hammarbacksskolan, 14-18/10, skadegörelse, glaskross, hus E. 
 
4. Lappdal, Måndag 2010-10-18 kl 08.30 t.o.m Måndag 2010-10-18 kl 15.00, När MÄ kom 
hem kunde hon konstatera att ena fönsterrutan i vardagsrummet  på nedervånnigen var 
uppbrutet. Altandörren i vardagsrummet var öppen,  vilket hade varit låst när hon lämnade 
bostaden i morse. Kontanter tillgripna. 
 
5. Centralvägen, Måndag 2010-10-18 kl 17.30 t.o.m Måndag 2010-10-18 kl 19.20, stöld av 
båda regskyltarna till pb JFT177. De två registreringskyltarna påträffade 2010-10-18 kl 20.10 
i Johanneshov  anbringade på annat fordon. Skyltarna tagna i  beslag. 
 
6. Tuna Torg, Måndag 2010-10-18 kl 16.10 t.o.m Måndag 2010-10-18 kl 16.40, inbrott i bil, 
väska och kläder tillgripet. 
 
7. Ekebyskolan, Fredag 2010-10-15 kl 16.00 t.o.m Måndag 2010-10-18 kl 07.00, 
skadegörelse, glaskross, 1 fönster. 
 
8. Gällstavägen, 20/10, Okänd gärningsman har varit inne på en kennel och stulit två stycken 
16-månaders hundar. Cavalier king charles spaniel    Hane                             Brunvit. 
 
9. p-plats Korallens läkarmottagning, Torsdag 2010-10-21 kl 10.30 t.o.m Torsdag 2010-10-21 
kl 11.00, stöld av bakre reg skylt till pb  AAG 763. 
 
10. Fornminnesvägen, Onsdag 2010-10-20 kl 20.30 t.o.m Torsdag 2010-10-21 kl 14.00, 
inbrott i bil, okänd gm har slagit sönder förarrutan och böjt sig in och tagit GPS. 
 
11. Lindönäsvägen, Onsdag 2010-10-20 kl 09.30 t.o.m Onsdag 2010-10-20 kl 14.00, stöld av 
4 vinterdäck från garageuppfart. 
 
12. Karbyförskola, Fredag 2010-10-22 kl 11.15 t.o.m Fredag 2010-10-22 kl 11.45, inbrott i 
bil, stöld av väska under tiden MÄ var inne en kort stund på dagis- 
 
13. Ormstaskolan, Fredag 2010-10-22 kl 13.00 t.o.m Fredag 2010-10-22 kl 13.10, Okänd 
gärningsman är misstänkt för STÖLD genom att tillgripit ägodelar som  elever förvarat i 
kapprummet på Ormstaskolan. 
 
14. Hammarbacksskolan, Fredag 2010-10-22 kl 13.00 t.o.m Fredag 2010-10-22 kl 14.00, 
Okänd gm har från omklädningsrummet, flickornas, i Hammarbacksskolan till-   gripitMÄ;s 
mobiltelefon. Vid tillfället var det fler elever som drabbades, blev bestulna på       
tillhörigheter. 
 



15. Långsjövägen, Söndag 2010-10-17 kl 17.00 t.o.m Fredag 2010-10-22 kl 15.20, Någon har 
med okänt föremål brutit upp en dörr till en fristående förrådsbyggnad och tagit saker. MÄ 
berättar att han upptäckt att man brutit med en kofot eller liknande på  förrådsdörren. 
Brytskador har uppstått på dörren och hasparna på insidan av  dörren.                                                                
Man har stulit fyra kompletta dubbade vinterdäck på aluminiumfälgar och en   motorsåg. 
 
16. Svampskogsvägen, Fredag 2010-10-22 kl 23.00 t.o.m Lördag 2010-10-23 kl 06.25, 
tillgrepp av TMN894, FORD JH1, FIESTA, svart. 
 
17. Ringvägen, Brottby, inbrott i husvagn, bl.a TV tillgripen. 
 
18. Gym & Sim, Söndag 2010-10-24 kl 14.00 t.o.m Söndag 2010-10-24 kl 15.00, stöld av div 
kläder, nycklar o plånbok ur låst klädskåp. 
 
Vallentuna 2010-10-25 
Monica Alkblad 
Närpolisassistent 
 


