
Händelser  i Vallentuna vecka 49- 2010 
För ytterliggare info ring polisinspektör Tuwe Ogdal 08-40 143 66. 
 
1. Östergården, Måndag 2010-12-06 kl 18.00 t.o.m Tisdag 2010-12-07 kl 09.00, skadegörelse 
bil, Under natten har någon okänd person repat målsägandens bil på dess vänstra  sida med ett 
okänt föremål.                                                                                                                             
Målsäganden anmälde bara för någon dag sedan ett liknande brott som skett på hennes bil. 
 
2. Lindgårdsvägen Brottby, 7/12, klotter på fastighet. 
 
3. Tandläkarpraktik Vadavägen, Brottby, Onsdag 2010-12-08 kl 17.30 t.o.m Torsdag 2010-
12-09 kl 07.40, Målsäganden uppger att någon har varit och tagit bort tillsatt     träskiva från 
ett trasigt fönster. Någon har sedan gjort hålet större och  kastat in en dunk och ett paket 
cigaretter. 
 
4. Berga, Fredag 2010-12-03 kl 12.30 t.o.m Fredag 2010-12-03 kl 12.40, tillgrepp av pb med 
nyckel i, XMH423,CITROEN C4 1.6 HDI. 
 
5. Vittraskolan, 3-6/12, klotter, Någon har klottrat på tegelväggen och på flera fönster på 
skolan. 
 
6. Ekebyvägen, Torsdag 2010-12-09 t.o.m Fredag 2010-12-10 kl 05.40, Någon har gjort 
inbrott i Brf:s gemensamma lokaler  genom att ha brutit upp tre  dörrar och tillgripit 
kaffebryggare och micro. 
 
7. Coop, Lördag 2010-12-11 kl 11.00 t.o.m Lördag 2010-12-11 kl 11.15, Plånboken blev 
stulen ur min väska. Hade precis tagit ut pengar på bankomaten, handlade 3 saker inne på 
Coop (det tog nog inte mer än 5 min   från att jag tagit ut pengarna till att jag upptäckte 
stölden) , när jag   skulle betala var väskan öppen och plånboken borta. 
 
8. Björkhagsvägen, Lördag 2010-12-11 kl 03.00 t.o.m Lördag 2010-12-11 kl 11.00, Okänd 
gärningsman/män har brutit upp ett fönster i källaren i bostaden och    därefter gått runt i huset 
och tillgripit gods tillhöranden tre målsäganden   i familjen.                                                                                
Gärningsmannen/männen har bland annat tagit nycklar till Pb som stod   parkerad vid 
bostaden. Gärningsmannen/männen har därefter tillgripit Pb. 
 
9. Olsborgsvägen, Lördag 2010-12-11 kl 17.20 t.o.m Lördag 2010-12-11 kl 17.40, 
Någon/några har brutit sig in genom ett fönster i vardagsrummet. De har varit inne i bostaden 
men målsäganden vet inte om det saknas något. Han ska  återkomma om detta. 
 
10. Mörbytorpsvägen, Lördag 2010-12-11 kl 17.00 t.o.m Söndag 2010-12-12 kl 12.00, Någon 
har brutit sig in i ett låst sidoförråd till garaget genom att slå  sönder hänglåset och tagit en 
oregistrerade fyrhjuling, Honda, TRX, röd. 
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