
 
 
 
Händelser  i Vallentuna vecka 50- 2010 
 
För ytterliggare info ring polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed 08 4014352 
 
 
11. 13/12, Lingsbergsvägen kl 03.45, brand i fritidshus, Målsäganden berättar att dom igår 
101212 proveldade i vedspisen i lilla  huset. När klockan var ca 18:00 så hade dom eldat klart. 
Ingen skall ha  funnits kvar i huset. Huset är på 15 kvm.                                                                                      
Ingen spridningsrisk enligt brandkåren. På husets kortsida var det nästintill helt nerbrunnet. 
 
12. 10-13/12, Gustav Vasaskolan, skadegörelse, Brottet: Krossade fönster ruta1 m², i 
pannrummet under matsalen. Krossad  ruta 2 kvm i pumphuset. 
 
13. ICA, 14/12, stöld av handväska. 
 
14. Sörgården 14/12, kl 10.00-12.30, inbrott i lägenhet, Okänd gärningsman/gärningsmän har 
olovligen tillgripit sonens husnycklar i   dennes skola. Därefter har gärningsmannen/-männen 
olovligen tagit sig in i   lägenheten på Sörgården 125 och där tillgripit diverse gods. 
 
15. 9-13/12, Murstensvägen, stöld av cykel, Kona, Dirtcykel, Dirt, Blå. 
 
16. K376410-10  PARKERINGSPLATS, TALLSTIGEN, BROTTBY 
 Onsdag 2010-12-15 kl 20.00 t.o.m Torsdag 2010-12-16 kl 03.00 
Skadegörelse 
BROTTET                                                               
Någon har krossat en rutan in till bagageutrymmet på målsägarens bil. 
 
17. ASKVÄGEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2010-12-16 kl 17.00 t.o.m Fredag 2010-12-17 kl 07.45 
Stöld av skylift 
BROTTET                                                                    
Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens skylift.                                                                                         
HÄNDELSE                                                                   
Skylilften stod utanför företaget. Området är inte inhägnat men skyliften var låst. 
 
18. TALLHAMMARSVÄGEN, VALLENTUNA  
Lördag 2010-12-11 kl 21.00 t.o.m Söndag 2010-12-12 kl 02.30 
Skadegörelse på villa 
BROTTET                                                                     
Okänd gärningsman har krossat en ruta på målsägandens villa.                                                                          
OMSTÄNDIGHETER                                                              
Målsäganden uppger att någon krossat en ruta till tvättstugan i hans villa. Troligtvis har 
skadegörelsen skett genom stenkastning. 
 
19. BHPL UTHAMRAVÄGEN 60149, STOCKHOLMSVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2010-12-18 kl 00.30 t.o.m Lördag 2010-12-18 kl 01.10 
Misshandel 
Patrull 34-3110 åkte till Kragstalundsvägen med anledning av att vi fick  uppgifter om att en 
ung tjej hade blivit sparkad på.                                                                                                
BROTTET                                                                     
Misshandel genom att ha utdelat flertalet sparkar mot målsägandens ansikteoch bröstkorg så 
att smärta uppstått.                                                                                                                
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HÄNDELSEN                                                                  
Målsäganden skulle säga till ett större sällskap ungdomar att de inte var välkomna till en fest 
som hennes killkompis hade. Efter en diskussion tar två killar tag i målsäganden och puttar 
ner henne i snön. Målsäganden får sedan ta emot flera sparkar från några tjejer. Sparkarna 
riktades mot     ansiktet och bröstkorgen. Målsäganden tror att det var fem tjejer som     
sparkade henne. 
 
20. SÖDERHALL, VALLENTUNA 
Fredag 2010-12-17 kl 05.30 t.o.m Lördag 2010-12-18 kl 09.30 
Stöld 
Någon har brutit sig in i Målsägarens bil UNN 944 genom att krossa en ruta.Därefter har man 
tillgripit gods. 
 
21. ENGELBREKTSVÄGEN, VALLENTUNA  
Lördag 2010-12-18 kl 15.30 t.o.m Lördag 2010-12-18 kl 18.30 
Stöld 
BROTT                                                                      
Grov stöld genom inbrott genom att okänd gärningsman/män brutit upp dörren på 
Engelbrektsvägen och tillgripit diverse föremål.                                                                                             
HÄNDELSE                                                                   
Målsäganden och hennes familj lämnade sin bostad klockan 15.30 och kom     
tillbaka klockan 18.30 då insåg de att de haft inbrott.                    
Gärningsmannen/männen har sökt igenom hela huset och tillgripit diverse   gods. Dörren var 
låst under tiden familjen inte var hemma. 
 
22. STATOIL VALLENTUNA, KARLBERGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2010-12-18 kl 19.58 t.o.m Lördag 2010-12-18 kl 20.00 
 Snatteri av bensin/ smitning 
Två män har tankat en personbil med bensin från Statoil och kört därifrån   utan att betalat för 
bensinen.                                                                                                                          
OMSTÄNDIGHETER                                                                                                                                         
Två män kom i en bil till Statoil, föraren fick ögonkontakt med vittnet     som arbetar på 
Statoil. Vittnet startade pumpen och föraren tankade bilen   och den andra killen höll på med 
något papper på bilen. Efter de hade tankat bilen körde de därifrån utan att betala för 
bensinen.                                                                                                     
SIGNALEMENT                                                                                                                                             
Två män med utseende att komma från mellanöstern. Båda männen var i 30-35   års ålder, de 
bar båda mörka kläder. Båda var ca 180 cm långa. 
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