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TILL ALLA  GRANNSAMVERKANSOMBUD I VALLENTUNA 
 
Under  november och december har vi i Vallentuna haft fyra fullbordade bostadsinbrott och ett 
försök som avstyrdes av att målsägande var hemma. 
 
 8  nov Kullabergsvägen, Solgårdsgärde där krossar man ett fönster tillgrepp av dator, smycken 
11 nov Upplandsvägen , Ormsta där bryter man en ytterdörr och klottar inomhus tillgrepp kontanter 
21 nov  Lovisedalshöjden, Bällsta där en man går in på tomten och på väg mot altandörren men 
springer sin väg när målsägande som är hemma visar sig, spaning i området 
19 nov Ljungvägen , Snapptuna, Ormsta där bryter man ett fönster  på ett tomt hus som står till 
försäljning 
10 dec Markims kyrkväg, Lindholmen där krossar man ett fönster på en altandörr, tillgrepp av dator 
smycken kontanter 
 
Totalt har det fram till idag, 14/12, varit 41 st bostadsinbrott i år 2011. Att jämföra med samma tid 
förra året då vi hade 40 st inbrott. Vallentuna har inte haft den ökning av inbrott som drabbat Täby 
och Danderyd utan vi har klarat oss rätt bra. 
 
Så fortsätt att bedriva den bra grannsamverkan som vi har med att titta till era grannars hus när de 
åker bort här i julhelgen. Titta över belysning gärna med timers och rörelseavkännare, töm 
brevlådor, parkera en bil på tomten och skotta eller trampa runt lite vid snö. 
 
       
Det har inte skett så många utskick på SMS den senaste tiden eftersom de ska vara i nära tidsrymd 
till att vi fått kännedom om brottet. Det har inte varit så många inbrott av den sorten. 
Vi vill påminna om att vi uppdaterar vår Facebook sida så fort det är något intressant och nytt. 
Där heter vi Polisen Vallentuna. Man kan komma dit även om man inte har ett facebook konto Man 
skriver då www.facebook.com/polisenvallentuna. Då kan man läsa men ej skriva kommentarer. 
Har man ett eget facebook konto så skriver man bara Polisen Vallentuna och kan skriva 
kommentarer. 
 
Vill man ha övrig kontakt med oss har vi e-postadress napo-vallentuna.stockholm@polisen.se 
Receptionen på Polisstationen har öppet måndagar 10-15 samt torsdagar då svarar vi på direkt 
telefon 010-5631480 
Övrig tid telefon 11414 Vid akuta ärenden ring 112     
 
Vi önskar Er alla en riktigt God Jul 
 
 
 

 
Britt-Marie Weldéus-Hed 
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