
Händelser  i Vallentuna vecka 16-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring  polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed, 010-56 314 81. 
 
1. förskola, Engelbrektsvägen, Fredag 2011-04-15 kl 18.30 t.o.m Måndag 2011-04-18 kl 
07.00, skadegörelse, Gärningmannen/männen har kastat bitar av en tegelpanna genom 
fönstret. 
 
2. V-a Kyrka, 15-16/4, brott mot griftefrid, 2 gravstenar omkullvälta. 
 
3. Brottby, 18/4, stölf av regskylt från MC. 
 
4. Snapptunavägen, Tisdag 2011-04-19 t.o.m Tisdag 2011-04-19 kl 00.37, skadegörelse, 
Skadegörelse genom att minst två okända gärningsmän tänt på PB och  därefter sprungit 
från platsen. Bilen tillgripen från Klövervallsvägen i Täby. 
 
5. Takpannevägen, Måndag 2011-04-18 kl 19.30 t.o.m Tisdag 2011-04-19 kl 07.15, försök 
till tillgrepp av pb. 
 
6. Pizzeria, Tellusvägen, Söndag 2011-04-17 t.o.m Måndag 2011-04-18, skadegörelse, 
Okänd gm har slagit sönder frysaggregatet som är installerat utanpå    byggnaden till 
pizzerian.Detta har lett till att aggregatet  har börjat brinna. 
 
7. Hövdingavägen, 16-18/4, skadegörelse, okänd gm har rivit ner ett 15-20 m långt staket. 
 
8. Karbyskolan, 16/4, skadegörelse, glaskross samt skadegörelse takfläkt. 
 
9. Tisdag 2011-04-19 kl 14.00 t.o.m Tisdag 2011-04-19 kl 19.00, Teknikvägen, stöld från 
moped, Mopeden var låst och stod vid cykelstället nedanför MÄ:s sovrum.  
Gärningsmannen har lossat skyddskåpan som sitter för elkablarna och tillgripit den. Båda 
däcken är punkterade. 
 
10. Skålhamravägen, 18-19/4, stöld av dubbdäck 4 st som stod på tork efter avfettning, 
utanför källardörren. 
 
11. Banvägen, 18/4 mellan 08.00-18.30, stöld av cykel, herr, LOGAN, Bellevue, svart. 
 
12. Smidesvägen, 20/4, tillgrepp av pb, Volvo V70, anträffad i Norrtälje. 
 
13. Onsdagen den 20/4 genomförde Vallentuna Näpo och Trafikgruppen i Roslagen en 
hastighetskontroll inom Vallentuna. Den resulterade i 30 o-botar betr 
hastighetsöverträdelse samt 1 rapport olovlig körning. Kontakta Jonas för vidare info 010-
56 314 96. 
 
14. Kragstalundsvägen, 20/4 kl 22.30, ofredande, okänd gm har kastat ägg mot MÄ:s hus. 
 
15. Vargmötesvägen, Onsdag 2011-04-20 kl 20.00 t.o.m Torsdag 2011-04-21 kl 09.00, 
stöld av redskap från lastbilsflak. 



 
16. Bällstabergsskolan, 19/4, klotter på dörr, fönster och vägg. 
 
17. Västergården, cykelförråd, 10-20/4, tillgrepp av moped, QINGQI 50QT-6A, orange. 
 
18. Alvägen, Brottby, 22/4, okänd gm har kastat ägg på MÄ:s bostad. 
 
19. Hjälmstavägen, Torsdag 2011-04-21 kl 21.00 t.o.m Fredag 2011-04-22 kl 13.00, stöld i 
samlingslokal, Okänd gm har olovligen tagit sig in i samlingslokal genom att slå sönder en 
fönsterruta i en altandörr, stöld av ett mixerbord. 
 
20. Fritzbergsvägen, 22-24/4, skadegörelse bil, 2 däck sönderskurna. 
 
21. Massage o Spa, Brottby, inbrott, Fredag 2011-04-22 kl 16.00 t.o.m Söndag 2011-04-24 
kl 08.16, Någon/några har brutit upp ett fönster vilket leder in till massagerummet på 
företaget. Fönstret i storlek 80 x 80 cm. Via massagerummet erhålls          tillträde till 
företagets övriga lokaler dvs reception/hårvårdsavdelning, spa-rum samt 
kontor/personalrum. Kontanter tillgripet. 
 
22. Lindö Golfbana, Måndag 2011-04-25 kl 13.00 t.o.m Måndag 2011-04-25 kl 16.30, 
stöld av mobiltelefon ur golfvagn. 
 
23. 22/4, Gustavs Udde, beslag av 20 st 3.5% vol öl från en 14 årig flicka. 
 
Vallentuna 2011-04-26 
Monica Alkblad 
 


