
Händelser  i Vallentuna vecka 15-2011.  AA151-3365-
       
För ytterliggare info ring  polisinspektör Tuwe Ogdal 010-56 314 90 
 
1. Brottby, Torsdag 2011-04-07 kl 17.00 t.o.m Söndag 2011-04-10 kl 13.00, Målsäganden 
anmäler att någon har tillgripits hans roddbåt, vit utvändigt och blå invändigt med båtmotor 
som stod uppställd på land på en båtkärra fastlåst i en annan  båt.                                                                       
MÄ uppger att båtkärran och den andra båten finns kvar på platsen. 
 
2. Gillingebanan, 11-12/4, inbrott i lb, GPS tillgripen. 
 
3. Brottby, Måndag 2011-04-11 kl 20.00 t.o.m Tisdag 2011-04-12 kl 10.00, inbrott 
Pizzeria, kontanter tillgripet. 
 
4. Onsdag 2011-04-13 kl 09.00 t.o.m Onsdag 2011-04-13 kl 16.30, Vallentuna, MÄ 
hängde sin jacka med plånbok och nycklar i fickan i kapprummet på ett dagis. När MÄ 
skulle åka hem upptäckte hon att bilen var tillgripen. 
 
5. Sörgården, Söndag 2011-04-10 kl 21.45 t.o.m Torsdag 2011-04-14, stöld av 4 däck från 
bil som stod i garage. 
 
6. ICA, Brottby, Torsdag 2011-04-14 kl 22.10 t.o.m Fredag 2011-04-15 kl 07.00, Försök 
till stöld. Okänd gm har borrat bort låskolven på dörren till butikens återvinningsrum.  
 
7. Lovisedalsskolan, Fredag 2011-04-15 kl 02.00 t.o.m Fredag 2011-04-15 kl 04.30, inbrott 
i skola, Skolan är under renovering. Någon har under natten förstört ett larm till 
nybyggnaden och tagit sig in via taket på okänt sätt.                                                                                            
Därefter har gärningsmännen gått vidare genom skolans lokaler och brutit upp en dörr till 
köksdelen. Där har mobiler och nyckel  tillgripits som låg framm på ett bord. Div verktyg 
tillgripet. 
 
8. V-a Gymnasium, Torsdag 2011-04-14 kl 11.20 t.o.m Torsdag 2011-04-14 kl 12.10, 
stöld, Stöld av dator från låst klassrum på okänt sätt under lunchtid. 
 
9. Fredag 2011-04-15 kl 15.00 t.o.m Lördag 2011-04-16 kl 08.30, Naturskyddsområdet 
norr om Vallentunasjön har utsatts för skadegörelse genomklotter och nedskräpning. 
 
10. Brottby, redag 2011-04-15 kl 23.00 t.o.m Lördag 2011-04-16 kl 07.00, stöld av reg 
skylt från MC. 
 
11. Fritzbergsvägen, Lördag 2011-04-16 kl 08.00 t.o.m Lördag 2011-04-16 kl 13.15, 
tillgrepp ab pb BMW 525, mgrön. 
 
12. V-a Kyrka, Lördag 2011-04-16 kl 16.00 t.o.m Lördag 2011-04-16 kl 16.25, inbrott i 
bil, handväska tillgripen. 
 
13. Lindholmens gårdsväg, Torsdag 2011-04-14 t.o.m Söndag 2011-04-17 kl 12.30, stöld 
från husbil, elaggregat tillgripet. 
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