
Händelser  i Vallentuna vecka 18-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring  polisinspektör Britt-Marie Weldeus Hed, 010-56 314 81. 
 
1. Markimvägen, 1-2/5, slangning av diesel ur lb, ca 120 liter. 
 
2. Brottby, 30/4-2/5, stöld av cykel från tomten, Scott, Citycross,Team, Svart. 
 
3. Granitvägen, 29/4-2/5, inbrott i garage, bl.a 4 sommardäck, 4 vinterdäck och domkraft 
tillgripet. 
 
4. Norrgården, 2/5 mellan kl 04.00-06.00, inbrott i lb, div verktyg tillgripet. 
 
5. Olsborgsvägen, 29/4 kl 22.30, Olovlig dryckeshantering då okända gärningsmän försett 
ungdomar med alkoholhaltig dryck som denne inte får inneha. 
 
6. 29/4-2/5, Ekebyskolan, skadegörelse, glaskross, 1 fönster. 
 
7. ICA, Brottby, Fredag 2011-05-06 kl 02.40 t.o.m Fredag 2011-05-06 kl 02.53, Okända 
gärningsmän hade brytit upp entrédörren till Karby bibliotek i Brottby, okänt vad och om 
något tillgripits.                                                                                                       Biblioteket 
ligger vägg i vägg med Ica nära Brottbyhallen. Från biblioteket  finns ett jalusi av stål som 
leder in till Ica butiken. Gärningsmännen hade  försökt att bryta upp jalusiet för att ta sig in 
i Ica butiken men misslyckats. 
 
8. koloniområde Sörgården, Fredag 2011-04-29 t.o.m Torsdag 2011-05-05, Okänd gm har 
tillgripit en Cypress från koloniträdgård. 
 
9. Ekebyvägen, utanför garage, Tisdag 2011-05-03 kl 23.00 t.o.m Onsdag 2011-05-04 kl 
06.45, 4 aluminiumfälgar inkl sommmardäck har stulits under natten. Gärningsmännen  har 
pallat upp bilen med hjälp av 3 st bilbatterier. 
 
10. Gillingebanan, pendlarparkering, Fredag 2011-05-06 kl 06.40 t.o.m Fredag 2011-05-06 
kl 17.10, stöld av båda regskyltarna från pb. 
 
11. Veda, Torsdag 2011-05-05 kl 15.00 t.o.m Fredag 2011-05-06 kl 16.00, stöld av 
hästvagnssläp, brunt. 
 
12. parkering Kragstalund, Fredag 2011-05-06 kl 08.00 t.o.m Fredag 2011-05-06 kl 20.15, 
stöld av båda reg skyltarna till pb. 
 
13. parkering Svampskogsvägen, Torsdag 2011-05-05 kl 22.00 t.o.m Fredag 2011-05-06 kl 
06.30, försök till inbrott genom att slå sönder lås till dörr. 
 
14. Brottby, infartsparkering, Fredag 2011-05-06 kl 18.00 t.o.m Lördag 2011-05-07 kl 
10.00, stöld av båda reg skyltarna från pb. 
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15. Fågelsångsvägen, Fredag 2011-05-06 kl 16.00 t.o.m Lördag 2011-05-07 kl 10.00, 
Anmälaren uppger att någon har tagit sig in i hans lagerlokal genom att  bryta på en dörr. 
Ur lokalen har diverse däck tillgripits (12 st). 
 
16. Brottby, Fredag 2011-05-06 kl 06.00 t.o.m Lördag 2011-05-07 kl 02.00, stöld av båda 
reg skyltarna från pb. 
 
17. K134501-11, Banvägen, 6/5, Okänd gm har gjort sig skyldig till olovligt anskaffande 
av alkoholhaltig  dryck till minderåriga. 
 
18. Vallentuna Gästgiveri, Mordbrand, t.o.m Måndag 2011-05-09 kl 03.12, Mordbrand 
genom att okänd gärningsman har krossat en ruta till restaurangen Vallentuna Gästgiveri 
med hjälp av stora stenar och sedan på okänt vis tänt  eld på restaurangen.  
 
19. parkering Tallåsvägen, Söndag 2011-05-08 kl 01.55 t.o.m Söndag 2011-05-08 kl 02.05, 
försök till tillgrepp av pb, Okänd gm har krossat vänster bakruta och tagit sig in i bilen och 
dragit ut elektroniken under ratten och försökt tjuvkoppla bilen. Gärningsmannen har inte 
lyckats starta bilen. 
 
Vallentuna 2011-05-09 
Monica Alkblad 
 


