
 
Händelser  i Vallentuna vecka 44- 2010 
För ytterliggare info ring polisassistent Petra Trysefjord 08-40 143 63. 
 
1. Liljevägen, Måndag 2010-11-01 kl 02.15 t.o.m Måndag 2010-11-01 kl 02.30, skadegörelse 
bil, Bakrutan helt inslagen. Högra backspegeln hänger löst och glaset i den är krossat. 
 
2. Takpannevägen, Söndag 2010-10-31 kl 22.00 t.o.m Måndag 2010-11-01, inbrott i bil, 
Rutan på förardörren var krossad. Man har dragit ut sladdar där tändstiften sitter. Man har 
repat bilen, både på höger och vänster sida. Sätena var sönderskurna, anmälaren kunde inte 
uppge om något var stulet. 
 
3. Össeby IP, Karby, Fredag 2010-10-29 kl 19.30 t.o.m Måndag 2010-11-01 kl 07.00, inbrott i 
bil, krossad ruta, ej tillgrepp. 
 
4. K327354-10, Vittraförskola, 29/10-1/11, skadegörelse, klotter, Okänd gm har klottrat på en 
bänk på skolgården.                                                                                                                                        
Okänd gm har vält och sparkat sönder 2 blomkrukor, slagit sönder en utebelysning, karvat 
med en kniv på samma bänk som man har klottrat på samt  har rivit loss en trägrind.                                         
 
5. Ekebyskolan, 29-30/10, skadegörelse, Ett fönster i huvudbyggnaden har krossats. 
 
6. Ekebyskolan, 29-30/10, skadegörelse, Ett fönster i ABC-huset har krossats. 
 
7. Uthamravägen, 28/10, kl 20-21, allmänfarlig vårdslöshet, Gärningsman har tagit ved från 
målsägandens tomt och tänt två brasor i     skogen vid målsägandens tomtgräns. 
Gärningsmannen har därefter lämnat de   brinnande brasorna i skogen. 
 
8. förskola, Ormstavägen, Måndag 2010-11-01 kl 07.45 t.o.m Måndag 2010-11-01 kl 16.00, 
skadegörelse bil, Från bilens vänstra framstolpe, längs hela vänstra sidan och till    
bagageluckan har små "slagmärken" orsakats av okänt föremål. 
 
9. Vikingabacken, Måndag 2010-11-01 kl 18.00 t.o.m Tisdag 2010-11-02 kl 09.00, inbrott i 
sommarstuga, Målsägande uppger att okänd gärningsman/än har brutit upp grinden in till mä  
tomt. Man har därefter brutit upp låset till matkällaren samt låset till verkstaden. Båda 
byggnaderna är fristående från bostadshuset.                                                                                    
Gärningsmannen/än har sökt igenom både matkällaren samt verkstaden och tillgripit diverse 
gods. 
 
10. Älgstigen, Tisdag 2010-11-02 kl 22.00 t.o.m Onsdag 2010-11-03 kl 08.30, inbrott i 
garage, tillgrepp av 4-hjuling, DSN904, YAMAHA, vitkrackelerad. 
 
11. Gillingebanan, 1/11, Inbrott i bil, Någon har tagit sig in i Evas bil genom att bryta upp 
låset på bakluckan. Väl inne i bilen har man rotat runt och stulit gods. Bilradion  har man 
försökt att ta utan att lyckas. 
 
12. Lindholmen, Tisdag 2010-11-02 kl 09.30 t.o.m Onsdag 2010-11-03 kl 04.00, Kjolpaket 
Volvo orginal stulet från  en A-traktor. 
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13. Husläkarmottagningen Åby gata, fredag 2010-11-05 kl 03.10. Skadegörelse genom att 
okänd gärningsman kastat in en stenplatta genom glaset till en sidodörr. 
 
14. Måndag 2007-01-01 kl 20.00 t.o.m Onsdag 2010-11-03 kl 22.00 Tillgrepp av 
fortskaffningsmedel av en bil på Galgbacksvägen. Ägaren har lämnat in bilen där och sedan 
glömt bort den. Sen fick han ett samtal av polisen som nu hittat bilen i Enköping. 
 
15. Tisdag 2010-11-02 kl 14.10 Allmänfarlig vårdslöshet, Tennishallen Brottby. 
Vittnet ser en eldslåga i entrén till tennishallen. Vittnet ser också 2 pojkar som avviker och går 
mot busshållplatsen vid Karbyskolans parkeringsplats och försvinner från platsen. 
 
16. Fredag 2010-11-05 kl 22.50. Klotter mot kollektivtrafiken, våld och hot mot tjänsteman. 
Konduktören iakttar en gärningsman stå och klottra. Han springer dit och blir hotad och 
knuffad av en gärningsman som sedan avviker. Polisen griper gärningsmannen strax efter. 
 
17. söndag 2010-11-07 kl 04.30. Centrala Vallentuna. Målsäganden blir jätte rädd när tre 
stycken misstänkta försöker bryta sig   in genom ytterdörren till lägenheten. När dom inte 
kommer in så krossar dom två stycken fönster till lägenheten med sten.                                                             
Dom tre misstänkta pekas ut på plats. 
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