
Händelser  i Vallentuna vecka 6-2011  
     AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring PA Daniel Lundgren 08-40 143 71. 
 
1. Okänd gärningsman har klottrat vid en butik på Tellusvägen i Vallentuna den 7/2-11. 

 
2. Måndag morgon den 7/2 upptäcks skadegörelse i form av krossade glasrutor på 

Ekebyskolan. Rutorna har sannolikt krossats under helgen av okända gärningsmän. 
 

3. Två bilägare som parkerat sina bilar på Takpannevägens parkering upptäcker att någon 
troligtvis under måndagen den 6/2 har tömt tanken på deras bilar på bensin.  
 

4. Målsägare har fått sin mobiltelefon stulen på en restaurang i Vallentuna. När 
målsägaren en kortare stund lämnade telefonen utan uppsikt passade en okänd 
gärningsman på att ta den. 
 

5. Skadegörelse genom klotter. Bällstabergskolan samt Hjälmstaskolan har blivit utsatta 
för klotter på fasaden samt klotter på sina utemöbler fram till onsdagen den 9 /2. 
Okända gärningsmän. 
 

6. En mamma parkerar sin bil för att hämta sitt barn på en förskola i Vallentuna på 
eftermiddagen onsdagen den 9/2 . När hon kommer åter till sin bil efter knappt fem 
minuter så har en okänd gärningsman krossat en ruta på bilen och stulit hennes 
handväska. 
 

7. Tre okända gärningsmän tilltvingade sig tidigt på torsdagsmorgonen den 10/2 en 
målsägares Canada goosejacka samt hans plånbok på Mörbyvägen i centrala 
Vallentuna. Målsäganden blev misshandlad i samband med stölden. Brottet rubriceras 
som rån. Gärningsmännen försvann från platsen med skåpbil. 
 

8. Ofredande. En gärningsman har fram till torsdagen den 10/2 varit inne på en 
målsägandes facebooksida olovligen. Gärningsmannen har sedan lagt ut bilder och 
gjort facebooksidor i ett annat namn. 
 

9. Okänd gärningsman har sålt minst 14 burkar starköl till ett antal minderåriga ungdomar 
i Vallentuna. Polisen påträffade ungdomarna med starkölen i en trappauppgång i 
centrala Vallentuna tidigt på lördagsmorgonen. Ölen beslagtogs och direktförverkades. 
Ölen hälldes ut på plats och ungdomarnas föräldrar kontaktades. Brottet rubriceras som  
brott mot alkohollagen, olovlig försäljning av alkohol. 
 

10. Vårdlag LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer. En berusad person 
hittades i en snödriva i samband med krogstängning i centrala Vallentuna under helgen. 
Inga fysiska skador trots bister vinterkyla. Personen medtogs till St Göran för 
tillnyktring. 
 

11. En bilägare som parkerat vid Lindholmsvägen berättar att hon fått sina nummerplåtar 
på bilen stulna av okända gärningsmän. Anmälan upprättas. Brottet rubriceras som 
egenmäktigt förfarande. 
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