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TILL GRANNSAMVERKANSOMBUD I VALLENTUNA 
 
Hittills i år har vi haft 36 st inbrott i bostad i Vallentuna kommun. Det är precis lika många som vi 
hade förra året.  Sedan förra utskicket i början av september har vi haft 9 inbrott 
 
2/9   Jämtlandsvägen, bryter fönster, dricker sprit, tömmer brandsläckare, sprutar diskmedel 
12/9 Kragstalundsvägen, krossar fönster, tillgripet dator, tv, kamera, smycken 
15/9 Tallåsvägen, öppet fönster, druckit vin, tillgripet dator, tv spel, smycken, bilnycklar 
16/9 Ekebyvägen, försök, krossar fönster, silverfärgad bil iakttagen 
17/9 Engelbrektsvägen, öppen dörr, tillgrepp Dator, sprit, kontanter 
12/10 Drakesväg, försök, krossar fönster, ej kommit igenom 
13/10 Ljungvägen, krossar fönster, okänt tillgrepp 
15/10 Rundvägen, stor skadegörelse, krossade ägg, sprutat rengöringsmedel  
16/10 Musseronvägen, krossar fönster, målsägande vaknar, tjuvar ej varit in i huset 
17/10 Mörbylundsvägen, bryter fönster, tillgrepp smycken , parfymer, 
 
Inbrotten på Jämtlandsvägen och Rundvägen sticker ut genom att de har så mycket onödig 
förstörelse och att det sprutats rengöringsmedel på bägge. 
Har någon gjort några iakttagelse i detta område, eftersom bägge ligger nära varandra i 
Ormsta,  så hör av er till Vallentuna polisen.  
 
Vidare har det varit skadegörelse på bilar och brevlådor i Bällstaberg runt Kantarellvägen helgen 15-
16/10. Har någon gjort iakttagelser så tar vi gärna in tips. 
 
Nu när det går mot mörkare tider så se över lampor och timers annars blir det för lätt för tjuven att se 
om någon är hemma eller inte. 
Plocka även in föremål som går att använda som brottsverktyg. Vi hade ett inbrott i Norrtälje där 
man tog en spade som stod utanför huset och bröt upp ett fönster. Vi har också haft inbrott genom 
att man tagit en vattenkanna och krossat ett fönster. 
 
Glädjande är att man förra veckan , 20/10, grep två inbrottstjuvar i Danderyd och lite senare en 
tredje person i när han lämnat distriktet. De höll på med lägenhetsinbrott. 
 
Det har visats sig att de gånger man avstyrt inbrott så har det varit grannar eller liknande som 
upptäckt och ringt polisen. Så håll ögonen öppna och ring gärna en gång för mycket. Det är 112 
som gäller om det är bråttom. Annars 11414 till Polisens växel. Vi har även e-post:  
napo-vallentuna.stockholm@polisen.se 
 
Vi finns nu med på Facebook under namnet Polisen Vallentuna där vi kommer att lägga ut  
grannsamverkans information. 
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