
Händelser  i Vallentuna vecka 12-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring Insp Britt-Marie Weldéus-Hed 010-56 314 81. 
 
 
1. STOCKHOLMS BILDEMONTERING AB, OKVISTAVÄGEN 22, VALLENTUNA 
Fredag 2011-03-18 kl 18.30 t.o.m Måndag 2011-03-21 kl 08.30 
Stöld 
Gärningsmännen har berett sig tillträde till lokalen genom att klippa upp  staketet till 
fastigheten på tre ställen. Gärningsmännen har sedan staplat två traktordäck invid väggen, 
kortsidan av byggnaden, för att sedan klippa upp ett hål i plåtfasaden, plocka bort 
isoleringen i väggen och med något  verktyg, troligen borr, gjort upp ett hål i innerväggen 
av trä. Hålet är ca40 x 40 cm stort och sitter ca 190-200 cm upp på väggen. 
 
2. NORRGÅRDEN, VALLENTUNA 
Söndag 2011-03-20 kl 21.15 t.o.m Söndag 2011-03-20 kl 21.30 
Försök till misshandel 
OMSTÄNDIGHETER                                                               
Målsäganden vet inte vilka det var som lyste och inte heller var gärningsmännen befann 
sig.                                                                                                                              
Målsäganden har inte blivit skadad vid händelsen.                                                                                               
Målsägaden uppger att ungefär samma sak hände för ungefär en månad sedan.   Vid det 
tillfället såg målsäganden att gärningsmannen/-männen hukade sig ner bakom en snödriva. 
Inga mer precisa signalementsuppgifter. 
 
3. OKVISTAVÄGEN, VALLENTUNA 
t.o.m Måndag 2011-03-21 kl 21.55 
Skadegörelse 
HÄNDELSE                                                                   
Ett av vittnena har störts av smällar i området. Han har gått ut och då   iakttagit en person 
som sprungit från platsen för smällarna. Vittnet har  sedan upptäckt att ett flertal glasrutor 
till företaget på Okvistavägen är sönderslagna. (vidare, se förhör med vittne)                                                     
BROTTET                                                                   
 Skadegörelse då en eller flera okända gärningsmän slagit sönder tjugo (20)glasrutor på 
målsägarens företag. 
 
4. KARLBERGSSKOLAN, LARS HÅRDS VÄG 20, VALLENTUNA 
Tisdag 2011-03-22 kl 08.00 t.o.m Tisdag 2011-03-22 kl 14.00 
Stöld 
BROTTET                                                                    
Någon har olovligen tillgripit målsägandens mobiltelefon ur hennes väska i klassrummet.                                
HÄNDELSEFÖRLOPPET                                                          
Målsäganden har haft sin mobiltelefon i väskan. Väskan har hängt på       stolsryggen i 
klassrummet hela dagen. Klassrummet är låst när ingen är därinne. På något sätt är 
mobiltelefonen försvunnen. 
 
 
 



5. VALLENTUNA  
Fredag 2011-03-18  Förlorat gods – dator 
HÄNDELSE                                                               
Anmälaren anmäler att den dator sonen, har på    samhällsprogrammet, använder i skolan 
har förkommit alternativt blivit stulen. 
 
6. VALLENTUNA GYMNASIUM, GYMNASIEVÄGEN 4 
Fredag 2011-03-18 kl 11.00 t.o.m Fredag 2011-03-18 kl 12.00 
Stöld 
BROTTET                                                                        
Någon har tagit den dator som anmälaren lånar av skolan. Datorn låg i ett     låst skåp i 
omklädningsrummet i fordonsbygganden. Anmälaren hade lämnat den   där då han var och 
åt lunch.                                                                                                                                
Hur någon fått upp skåpet är okänt. Inga tydliga brytmärken. Skåpet är av     modellen 
klädskåp med en tunn plåtdörr som ev kan bändas utan större åverkan. Enligt målsägande 
var det inga okända personer synliga på skolan. Han         har inget att misstänka för 
stölden. 
 
7. MÖRBYVÄGEN 12, VALLENTUNA 
Söndag 2011-03-20 t.o.m Måndag 2011-03-21 
Klotter 
BROTTET                                                                      
Någon har orsakat skadegörelse genom klotter på bostadsrättsföreningen byggnad.                                           
Det är klottrat i hissen och på taket till Mörbyvägen 12- 14. Normalt är porten                                                  
låst med knappsats men nu hade någon enligt anmälaren stoppat en bit papper i låset.                                       
På spegeln i hissen är det klottrat  på glaset och på väggen syns det . Klotter på taket med 
svart bred tusch på takfönster. 
 
8. VÄSTERGÅRDEN, VALLENTUNA 
Lördag 2011-03-19 kl 20.00 t.o.m Lördag 2011-03-19 kl 23.00 
Stöld 
BROTT                                                                        
Stöld genom att okänd gärningsman på okänt sätt olovligen tagit målsägandens Ipod. 
 
9. KOLTRASTVÄGEN, VALLENTUNA  
Söndag 2010-09-12 
Bedrägeri med hjälp av Internet 
Mä uppgav att han den 12/9 fick besök av en tavelförsäljare, som visade upp en tavla. Mä 
var intresserad, men ville ha en större. Försäljaren rekommenderade Jacobson att gå in på 
deras hemsida och där göra en beställning. Detta gjordes medan försäljaren var kvar.                                        
Företaget heter Art4all. I samband med beställningen betalades det in en summa av totalt 
9972,85 kronor och tavlan skulle komma per post om 4-5 veckor.                                                                      
Ingen tavla kom och Mä har mailat flera gånger och fått till svar att den var försenad. 
Jacobsen har fortsatt att maila, men får då bara mailen i retur. Företagets hemsida finns 
fortfarande ute. 
 
10. EKEBYSKOLAN, TEKNIKVÄGEN 25, VALLENTUNA 
Torsdag 2011-03-17 kl 10.30 t.o.m Torsdag 2011-03-17 kl 11.15 
  Stöld 
BROTTET                                                                      



Någon har brutit sig in i ett klassrum på ovan angivna skola. Ur klassrummethar gods 
tillhörande en lärare tillgripits, Gärningsmannen har även brutit i dörren till ytterliggare ett 
klassrum i    samma korridor och fyra stycken låsta skåp. Det finns även brytmärken på ett 
elskåp. Anmälaren uppger att skolan ej upptäckt att något saknas från       klassrummen 
eller skåpen. 
 
11. EKEBYSKOLAN, TEKNIKVÄGEN 5, VALLENTUNA 
Onsdag 2011-03-23 kl 16.00 t.o.m Torsdag 2011-03-24 kl 07.00 
Skadegörelse 
Brottet/klottret: Glaset i en ytterdörr spräckt. 
 
12. COOP EXTRA VALLENTUNA, TORGGATAN 14, VALLENTUNA 
Torsdag 2011-03-24 t.o.m Torsdag 2011-03-24 kl 14.20 
Snatteri 
BROTTET                                                                     
Snatteri, genom att den misstänkte  tillgripit varor på Coop Extra i Vallentuna, till ett värde 
av 49,65 kronor, och lämnat butiken och sista   betalningstillfälle utan att ha betalat för 
dessa varor.  
 
13. HJÄLMSTASKOLAN, HJÄLMSTAVÄGEN 1, VALLENTUNA 
 Tisdag 2011-03-15  
 Stöld  
Mä anmäler att han blivit bestulen på klocka, som han förvarat iomklädningsrum i 
samband med träning. 
 
14. TORKANVÄGEN 12, VALLENTUNA 
 Fredag 2011-03-25 t.o.m Fredag 2011-03-25 kl 15.45 
Brott mot narkotikastrafflagen, eget bruk         
Rattfylleri under påverkan av narkotika           
Grov olovlig körning                              
Grovt narkotikabrott, innehav i överlåtelsesyfte  
Brott mot Lag om brandfarliga och explosiva varor 
Häleri 
 BROTTEN                                                                    
Narkotikabrott, eget bruk, genom att uppvisa tydliga tecken på narkotikapåverkan.                                           
Drograttfylleri genom att framföra pb EBU752 under påverkan av narkotiskt preparat.                                     
Grov olovlig körning genom att Mt framförde pb EBU752 utan giltig    behörighet.                                          
Grovt narkotikabrott, innehav i överlåtelsesyfte, genom att inneha en  Större mängd mt 
amfetamin samt mt hasch och marijuana.                                                                                              
Brott mot Lag om brandfarliga och explosiva varor genom att förvara sprängmedel samt 
tändhattar och tändtråd i ett förråd intill bostadshuset.                                                                          
Häleri genom att inneha sprängmedel och tändhattar som mt vara frånhänt   annan. 
 
15. KÄLLVÄGEN, VALLENTUNA    
  Fredag 2011-03-25 kl 22.00 t.o.m Fredag 2011-03-25 kl 23.00 
  Mordbrand 
 HÄNDELSE                                                                     
En brand har troligen startat utanför ena ytterdörren. Branden har sedan    spridit sig utmed 
fasaden till taknocken. På något ställe hade branden tagit sig in till isoleringen men inga 
brandskador finns på insidan av huset. Ena  mannen i huset kände lukten av rök och 
varnade de andra i huset.                                                                                         



BROTTET                                                                      
Mordbrand alternativt allmänfarlig vårdslöshet genom att på okänt sätt ha startat en brand 
på en villa. 
 
16. NORRGÅRDEN, VALLENTUNA 
Lördag 2011-03-26 kl 04.00 t.o.m Lördag 2011-03-26 kl 12.00                                                                          
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
A-traktorn blev stulen någon gång vid 4-9 på morgonen,. lördag morgon. Men av mängden 
av sms utskick vi gjort under morgonen , fick vi ganska snart ett svar om vart bilen stod, 
Den stod i korsningen Hägernäsvägen och Värtavägen i Täby. Vi åkte dit och tittade och 
den var frontad med den mur som  är där . Men pga av att all stereo utrustning var kvar och 
att det stod en mängd ungdomar där, som stod och pilla på bilen. Då ringde vi efter en 
bärgare på  en gång och för säkerhetens skull tog vi bilen till Vallentuna . (hem ) 
 
17. TAKPANNEVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2011-03-26 t.o.m Söndag 2011-03-27 kl 08.00 
Stöld       Skadegörelse 
HÄNDELSEN                                                                    
Mä berättar att det ser ut som att någon har sparkat/slagit på olika     ställen runt om hela 
bilen. Framlyktorna är krossade, en fönsterruta är     krossad och det är märken och repor 
runt om hela bilen.                                                                                                  
Han berättar även att båda registreringsskyltarna är borta samt angivet gods som stulits ut 
bilen.                                                                                                                                   
SKADOR                                                                       
Framlyktorna har blivit krossade. Rutan i förardörren har blivit krossad.                                     
Det är bucklor, repor och märken efter sparkar och slag runt om på bilen,     
bland annat på taket, på bakluckan och framtill på bilen. 
 
18 KARLAVÄGEN, VALLENTUNA 
Lördag 2011-03-26 t.o.m Söndag 2011-03-27 kl 18.45 
Klotter på villaplank 
BROTTET                                                               
Någon har sprayat med svart, ljusblå och mörkblå färg på villatomtens 
tryckinpregnerade plank. 
 
19. PARKERINGSPLATS FÖR BOSTADSRÄT, ÖRTAGÅRDSVÄGEN, 
VALLENTUNA 
Onsdag 2011-02-02 kl 18.00 t.o.m Torsdag 2011-02-03 kl 16.00 
Stöld 
Inbrott i bilen genom att krossa bakrutan och skada ena baklyktan. Genom    bakrutan lyfta 
på insynsskyddet och ta en väska med en sticksåg men rörde   inte andra verktyg. Trodde 
först inget var taget, då de flesta verktygen varorörda. Insåg efter en tid att sticksågen var 
borta. Inget annat i bilen ser ut att ha rörts eller är saknat. 
 
Vallentuna Närpolis 11-03-28 
 
Tuwe Ogdal 
Polis Inspektör 
 


