
Händelser  i Vallentuna vecka 52- 2010 - - 2011 
 
För ytterligare ring 4014350 
 
1. SVAMPSKOGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Torsdag 2010-12-23 kl 09.00 t.o.m Lördag 2010-12-25 kl 08.30 
 Stöld/försök 
BROTTET                                                                                                                                                 
Okänd gärningsman har tagit sig in i målsägarens förråd genom att bryta bortlåscylindern 
dörren.                                                                                                                                    
Vid anmälningstillfället är det oklart om något saknas ur förrådet. 
 
2 HÄRLINGESLINGAN, VALLENTUNA 
Onsdag 2010-12-29 kl 23.59 t.o.m Torsdag 2010-12-30 kl 10.45 
Stöld av snöslunga 
BROTTET                                                                                                                                               
Okänd har tagit sig in på målsägarens tomt och tillgripit hans snöslunga.                                                          
OMSTÄNDIGHETER                                                                                                                                        
Målsägaren upptäckte att hans snöslunga var borta som hade stått på hans   tomt under 
natten. Målsägaren har ej låst fast snöslungan pågrund av all   snö. Målsägaren har 
fortfarande kvar start nyckeln till snöslungan efter som den var inlåst. 
 
3 ZETTERLUNDS VÄG, VALLENTUNA  
t.o.m Tisdag 2010-12-28 kl 17.00 
Försök till bedrägeri med hjälp av "Faktura" 
Målsägaren kommer in till polisen i Vallentuna för att göra en anmälan.                                                            
HÄNDELSE                                                                    
Målsägaren har fått en faktura från företaget Supershopping. Företaget har, enligt fakturan 
en adress i Estland. Målsägaren har inte beställt någonting från företaget. Hon har heller 
inte ingått något avtal med företaget.                                                                                 
BROTTET                                                                     
Försök till bedrägeri genom att företaget skickat en felaktig faktura till målsägaren i syfte 
att målsägaren ska betala. 
  
4 UNGDOMSGÅRDEN HAKET, VADAVÄGEN 1, BROTTBY 
Fredag 2010-12-31 kl 03.01 t.o.m Fredag 2010-12-31 kl 03.17 
Stöld 
Patrull 34-9110 beordrades av LKC         2010-12-31 till Vadavägen 1 i Brottby, 
Vallentuna med anledning av att       väktare ringt in angående inbrott i en fritidslokal vid 
Karbyskolan.                                                                                       
HÄNDELSE                                                                                                                                                  
Okänt antal gärningsmän har tagit sig tillträde till fritidslokalen genom    att skruva bort en 
fönsterruta till dörren och därinne tillgripit okänt gods                                                                              
BROTTET                                                                                                                                                   
Stöld genom inbrott då okänt antal gärningsmän brutit upp ett fönster        tillfastigheten 
och därinne tillgripit okänt gods. 
 
5 DISAVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2011-01-01 kl 02.00 t.o.m Lördag 2011-01-01 kl 05.00 
Stöld 
Jacka med nycklar och plånbok försvann från en privat fest 



6 STATOIL VALLENTUNA, KARLBERGSVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2011-01-01 kl 18.20 t.o.m Lördag 2011-01-01 kl 18.30 
Stöld av bensin 
BROTTET                                                                      
Okänd man har tankat bensin på Statoil för att sedan köra från platsen utan att betala.                                       
Personal på Statoil satte igång pumparna när mannen kört fram till pumparna. En stund 
senare hördes däckskrik och man upptäckte att bilen kört från platsen.                                                              
En övervakningskamera på platsen har registrerat händelsen.                 
Övervakningsfilmen kommer att sparas. 
 
7. SUNNERSTAVÄGEN, BROTTBY 
Lördag 2011-01-01 kl 02.00 t.o.m Lördag 2011-01-01 kl 11.00 
Skadegörelse på brevlåda 
Anmälningsmottagaren har varit i kontakt med mä och fått veta att brevlådan är placerad i 
en häck ca fyra meter ifrån huset. Viss spridningsrisk finns.                                                                             
Grannarna hade upptäckt att det brann i den på natten och släckt då elden.  Det började 
pyra i den igen på dagen och de fick återigen släcka med snö.   Mä har varit bortresta i en 
vecka och vet inte hur mycket post som låg i    brevlådan                                                                   
Brevlådan är av den större modellen 80cm hög och av plåt.                    
Den är nu obrukbar.                                                          
Oklart om det är en nyårssmällare som använts. 
 
8. NORRGÅRDEN VALLENTUNA 
Torsdag 2010-12-02 kl 12.00 t.o.m Söndag 2011-01-02 kl 20.15 
Utpressning 
Målsägande berättade att två personer (se skäligen misstänkta) tagit kontakt med 
målsägande första gången i början av december 2010 och krävt 50.000 SEK av 
målsägande, målsägande blev rädd för sitt liv och hälsa och lånade       ovanstående angivet 
belopp av sin mormor och morfar samt sedermera betalat  hälften i kontanter och hälften 
som postväxlar till de två personerna (se   skäligen misstänkta).                                                                          
För tre veckor sedan (mitten på december 2010) så krävde återigen dessa två personer 
ytterligare 30.000 SEK av målsägande, målsägande berättade det för sin moder om den 
påhittade skulden varvid modern lånade pengar från banken. Målsägande betalade återigen 
den påhittade skulden till dessa två personer  (se skäligen misstänkta).                                                               
Några dagar innan nyårsafton tog personerna på nytt kontakt via facebook med målsägande 
där de krävde 25.000 SEK insatta på ett bankkonto. Sista          
inbetalningsdag skulle vara 110101. 
 
 
Insp Tuwe Ogdal 
Vallentuna 2011-01-03 
 
 
 


