
Händelser  i Vallentuna vecka 47- 2010 
För ytterliggare info ring polisinspektör Daniel Lundgren 08-40 143 71. 
 
1. Gävsjövägen, 21/11, skadegörelse, Skadegörelse genom att okänd gärningsman anlagt en 
brand på ett förråd på Gävsjövägen 36 i Vallentuna.                                                                                           
Räddningschef på plats uppgav att det ej förelåg någon spridningsrisk till  närliggande 
fastigheter.                                                     
 
2. Stat-oil, Karlbergsvägen, Söndag 2010-11-21 kl 01.40 t.o.m Söndag 2010-11-21 kl 01.40,  
Roger anmäler att någon har krossat en ruta in till butiken och krossat displayen på två 
pumpar. 
 
3. Bällstabergsskolan, 22/11, Klotter på Fasad, ca 10 kvm. 
 
4. Markim, 22-23/11, Okänd gärningsman/män har brutit upp ett fönster till målsägandes 
källare. Gärningsmannen/männen har sedan gått runt i huset och tillgripit gods, bl. a TV, 
medicin, sprit och kontanter. 
 
5. V-a Ishall, 23/11, Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens mobiltelefon och plånbok 
ur  jackfickan. Jackan hängde på en krok i omklädningsrummet.                              
Dörren till omklädningsrummet var olåst. 
 
6. 23/11, Östergården, inbrott i bil, bilstereo tillgripen. 
 
7. Karbyskolan, 22/11, klotter bollplank. 
 
8. 23-24/11, Tvärvägen, inbrott i bil, okänt om något är tillgripet. 
 
9. 19-22/11, Hammarbacksskolan, skadegörelse, glaskross klassrum. 
 
10. 19-22/11, Nordea, Tuna Torg, skadegörelse, skyltfönster krossat. 
 
11. V-a ishall, 23/11, stöld av plånbok från omklädningsrum. 
 
12. Tisdag 2010-11-23 kl 22.00 t.o.m Tisdag 2010-11-23 kl 23.50, Östergården, inbrott i bil, 
bl.a bilstereo tillgrien. 
 
13. Karby IP, Onsdag 2010-11-24 kl 18.15 t.o.m Onsdag 2010-11-24 kl 21.25, inbrott i bil, 
GPS tillgripen. 
 
14. Norrgården, 1-25/11, inbrott i bil, trol ej tillgrepp. 
 
15. Markim, 26-27/11, inbrott i lb, stöld av div verktyg. 
 
16. Östergården 26-27/11, skadegörelse bil, repad i lacken. 
 
17. Ljungvägen, 28/11, inbrott i villa, polis kallas till platsen och Mä berättar att de låg och 
sov på övervåningen då de vaknade av oljud från undervåningen. När de kom ner i 
vardagsrummet upptäckte de att ett fönster till uterummet  stod öppet och att möbler hade 
blivit flyttade. F.n okänt om ngt tillgripits. 
 
 
Vallentuna 2010-11-29 
Monica Alkblad 
Närpolisassistent 
 


