
Händelser  i Vallentuna vecka 29-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring kommissarie Hans Larsson 010-56 314 86. 
 
1. Roslagsstoppet, 17/7, stöld av båda regskyltarna till en Ford Escort. 
 
2. ICA Kragsta, 16-17/7, skadegörelse, Krossad fönsterruta, 2 stycken trasiga 
fasadbelysningar. 
 
3. 16-18/7, Nyhagavägen, stöld av cykel, BMX, barm, gråblå. 
 
4. Bällstavägen, 15-16/7, stöld av cyklar, Dam, silver, svart cykelkorg, okänt fabrikat och 
flick, silver, okänt fabrikat. 
 
5. Angarnsvägen, 15-16/7, stöld av dörr till hästtransport. 
 
6. Lindholmens förskola, 8-16/7, skadegörelse, okänd gm har vält omkull och hoppat på 
förskolans stora trätåg som står på förskolans gård. 
 
7. Orkesta, 15-18/7, slangning av diesel, ca 200 l ur lb. 
 
8. Enbacksvägen 17-19/7, inbrott i villa, Okänd gm har brutit upp ett fönster på västra 
gaveln och klättrat in. Ett fönster i ett barnrum är öppnat inifrån. Altandörren i köket stod 
öppen, okänt vad som tillgripits eftersom familjen är bortrest.  
 
9., Gällstavägen, 18-19/7, okänd gm har klippt upp ett hänglås till en verkstadslokal och 
tillgripit verktyg, gummibåt samt en båtmotor, Mercury. 
 
10. Enbacksvägen, 18-20/7, inbrott i villa, Gärningsmannen/ gärningsmännen har berett sig 
tillträde genom att bryta upp  altandörren på husets framsida. Smycken tillgripna. 
 
11. Karlbergsskolan, -20/7, skadegörelse, Okänd/a gärningsman/män har krossat en 
fönsterruta på skolans gymnastiksal. 
 
12. Vallentuna, 14/7, stöld av cykel, Subrosa Salvador, BMX, Dirt,              Grå. 
 
13. 21/7, Tuna Torg, stöld av 5 par glasögonbågar ur butik. 
 
14. Bällstabergs Torg, 21/7, skadegörelse, En okänd gärningsman har vid brottstillfället 
krossat glasdörren delvis till  butiken. 
 
15. Ormstaskolan, 20/7, Klotter på Bord, Dörr, Fönster, Stolpe, Vägg. 
 
16. V-a Gymnasium, 20/7, Klotter & skadegörelse på 
Asfaltsväg,Bord,Dörr,Fönster,Parkbänk. 
 
17. Bällstabergsskolan, 20/7, Klotter på Dörr, Sandlåda, Skylt, Sten, Stolpe, Vägg. 
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18. 21/7, Husby, stöld av högtryckstvätt, Kinsle, ur ett låst personalutrymme på en gård. 
 
19. 4-17/7, Husby, stöld av 4 däck på fälg ur en låst verkstad på en gård. 
 
20. Norrgården, 22-23/7, bensinslangning, ca 35 liter. 
 
21. Lindönäs, 23-24/7, stöld av cykel med cykelvagn, Peak, Citybike, Ljusgrönmetallic/vit. 
 
22. Brottby, 23-24/7, tillgrepp av 4-hjuling från en olåst smedja, anträffad i skogen ca 1 km 
bort. 
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