
Händelser  i Vallentuna vecka 17-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring  kommissarie Hans Larsson 010-56 314 86. 
 
1. Lördag 2011-04-23 kl 13.00 t.o.m Lördag 2011-04-23 kl 14.00, Alvägen, Brottby, MÄ 
har återigen blivit utsatt för äggkastning mot sitt hus (se förra veckans notis). 
 
2. Industrivägen, 17-26/4, skadegörelse bil, 5 st rutor krossade. 
 
3. Krasgstalundsvägen, Torsdag 2011-04-21 t.o.m Tisdag 2011-04-26, äggkastning mot 
hus under tiden MÄ var bortrest. 
 
4. Sundbyvägen, Tisdag 2011-04-26 t.o.m Tisdag 2011-04-26 kl 22.15, försök till inbrott i 
villa, Skadegörelse genom att en okänd person har försökt att med okänt verktyg bryta upp 
altandörren på målsägandens bostad och därigenom skadat dörren och låset.                                                     
Målsäganden hörde två ljudliga smällar från altanen och gick för att undersöka vad ljuden 
kom från. Då upptäckte MÄ att någon försökt bryta upp  dörren. Det var två tydliga 
brytmärken på dörrkarmen.  
 
5. Sundbyvägen, Tisdag 2011-04-26 kl 19.30 t.o.m Tisdag 2011-04-26 kl 22.10, inbrott i 
villa, Misstänkt för GROV STÖLD genom inbrott genom att okänd/a gärningsman/män 
har  tillträtt målsägarens bostad genom att bryta sig in via ett fönster och       därefter 
tillgripit okänt gods.      
 
6. Hammarbacksskolam, 21-25/4, skadegörelse 17 fönster. 
 
7. Ekebyvägen, 18-26/4, stöld av cykel från carport, röd, dam med cykelkorg. 
 
8. Okvistavägen, V-a, Torsdag 2011-04-28 kl 16.00 t.o.m Fredag 2011-04-29 kl 10.00,  
tillgrepp av hollänsk registrerad lb. 
 
9. V-a, 29/4,Brott mot alkohollagen genom att den misstänkte har lämnat över 24 starköl 
till två minderåriga pojkar. Beslag.                                                                                                                      
 
10. 29/4, V-a, Olovlit anskaffande/ försäljning av alkohol till underårig genom att   
misstänkt uppsåtligen inhandlat 10 stycken starköl 33 cl 5%, på        systembolaget och 
försålt dem. Beslag. 
 
11. Vasavägen, Lördag 2011-04-30 kl 06.30 t.o.m Lördag 2011-04-30 kl 06.30, 
skadegörelse bil, Utpekad person har sparkat på bil så att det det blivit en buckla. 
 
12. Stora Mällösa, Fredag 2011-04-29 kl 22.00 t.o.m Lördag 2011-04-30 kl 05.00, Okänd 
gm har brutit sig in i uthus och tillgripit diverse maskiner och redskap. 
 
13. Tegelvägen, Fredag 2011-04-29 kl 15.00 t.o.m Lördag 2011-04-30 kl 10.00, försök till 
tillgrepp av pb, MÄ upptäckte på lördagsförmiddagen när hon kom till bilen att en ruta var 
krossad och en annan ruta var utbänd. Den är inte trasig men utbänd från listen.                                               
Inne i bilen är tändningslåset bortbrutet.  

Administratör
Rektangel



 
14. Bällstaberget, 29/4, kl 18.10, klotter, polis iaktar ca 100 m in i skogen hur de två 
misstänkta är i full   färd med att klottra på aktuellt plank. Skada på träd, växtlighet samt 
plank. 2 gm identifierade. Beslag. 
 
15. Jarlavägen, Lördag 2011-04-30 kl 14.20 t.o.m Lördag 2011-04-30 kl 22.00, inbrott i 
villa, Grov stöld då en eller flera okända gärningsmän berett sig tillträde till   bostaden och 
där tillgripit gods. Tillträdet till bostaden har förmodligen  skett genom att man har krossat 
en ruta till höger om entrédörren och genom den sträckt sig in för att låsa upp entrédörren, 
bl.a 2 laptop tillgripna. 
 
16. Skålhamravägen, 30/4 19.30-20.30, stöld ur bostad, Målsägaren och hustrun lämnade 
fastigheten tillsammans. De glömde att låsa dörren till förråd/kontor.                                                                 
Under denna tid har okänd person med stege gått upp på taket och slitit av  telefonkabel till 
fastigheten. Gm har därefter upptäckt att dörren var olåst och gått in på kontoret. I en 
skrivbordslåda har tillgripits en plånbok. 
 
17. Hövdingavägen, 30/4-1/5, skadegörelse, nedrivet staket. 
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