
Händelser  i Vallentuna vecka 23-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring inspektör Tuwe Ogdal, 010-56 314 90. 
 
1. Högdalavägen, 3-7/6, skadegörelse, okänd gm har förstört sopkärl och krossat 
sidospeglarna och framrutan på  målsägandens truck. 
 
2. Sörgården, 31/5-7/6, Okänd gm har på okänt sätt tagit sig in i utrymmet där 
källarförråden finns. Gärningsmannen har därefter brutit  upp dörren till målsägarens 
källarförråd. Väl inne i förrådet har  gärningsmannen rört till och flyttat på saker.                                              
Det är vid anmälningstillfället osäkert vad som tillgripits. 
 
3. Hembygdsgård, G:a Norrtäljevägen, Torsdag 2011-06-02 t.o.m Lördag 2011-06-04 kl 
15.00, Försök till inbrottsstöld i uthus tillhörande Hembygdsförening genom att  bryta upp 
dörren med okänt föremål/verktyg. Okänt om något tillgripits. 
 
4. Tuna Torg, 4-5/6. Stöld av cykel, MARIN, MTB, svart. 
 
5. Ekebyskolan, 3-7/6, skadegörelse, 1 fönster glaskross. 
 
6. 1-7/6, Hammarbacksskolan, skadegörelse, okänd gm har ristat på 9 fönsterrutor. 
 
7. Vallmovägen, 1-7/6, inbrott i villa, tillträde genom ett smalt fönster till ett hobbyrum. 
Stöld av bl a dator och kamera. 
 
8. Malmbodavägen, 1-7/6, stöld av utemöbler från uteplats. 
 
9. Mörbyvägen, 9-10/6, stöld av gul/röd sadel från cykel. 
 
10. Någon har krossat en ruta i en dörr in till mottagningen, man har även brutit i karmen 
till ytterligare en dörr. Man har inte lyckats ta sig in.  Det är okänt hur man har tagit sig in i 
fastigheten då den är låst. 
 
11. Tuna Torg, 4-5/6, stöld av cykel, GT, Mountainbike, Avalanche 3.0   Silver. 
 
12. Skolvägen, Torsdag 2011-06-09 kl 07.50 t.o.m Torsdag 2011-06-09 kl 15.30, inbrott i 
bil, kriossad ruta, ej tillgrepp. 
 
13. Rosendalsslingan, Fredag 2011-06-10 kl 00.00 t.o.m Fredag 2011-06-10 kl 07.00, 
tillgrepp av oregistrerad moped, Motorhispania, Sandgrå/svart,                        saknar 
framlyse, ny cylinder, sandgrå kåpor, svarta  skärmar. 
 
14. Gulsparvsvägen, stöld av 2 cyklar, Fredag 2011-06-10 kl 08.45 t.o.m Fredag 2011-06-
10 kl 18.30, REX, MTB, svart och Raleigh, Mountainbike, ATB light            Koboltblå och 
klargul. 
 
15. Centrumgaraget, 8-10/6, inbrott i bil, verktyg tillgripet. 
 



16. Lindö, stöld av cykel, Crescent, dam, vit. 
 
17. Sörgården, 10/6, kl 23.10-23.20, stöld av oregistrerad moped, röd, okänt fabrikat. 
 
18. Örtagårdsvägen, Lördag 2011-06-11 kl 02.15 t.o.m Lördag 2011-06-11 kl 02.15, stöld 
av cykel, okänt fabrikat, MTB, svart. 
 
19. Kvarnbadet, Torsdag 2011-06-09 kl 15.00 t.o.m Torsdag 2011-06-09 kl 15.30, stöld av 
mobiltelefon ur en ryggsäck. 
 
20. Zetterlundsväg, 9-10/6, stöld av cykel, Monark, barn, silvermetallic. 
 
21. Norrgården, Onsdag 2011-06-08 kl 08.00 t.o.m Onsdag 2011-06-08 kl 16.00, stöld av 
cykel, DECATHLON, CITY 24, FLICK,  Silver. 
 
22. Teknikvägen, 10-11/6, Någon har tillgripit MÄ:s kläder när dom hängde på tvättstället 
på terrassen. 
 
23. Broby, 11-12/6, stöld av cykel, Sjösala, dam, blå. 
 
Vallentuna 2011-06-13 
Monica Alkblad 
 


