
Händelser  i Vallentuna vecka 30-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring kommissarie Hans Larsson 010-56 314 86, tisdag 2/8. 
 
1. Statoil, Karlbergsvägen,25/7 kl 11.29, smitning efter att ha tankat bensin utan att betala 
för denna. 
 
2. Ormsta stn, 25/7 kl 18.55, Polis kallas till platsen pga att en väktare gripit en klottrare, 
Skadegörelse genom klotter genom att den misstänkte klottrat med en  svart ink marker 
penna på golvet på ett roslagståg. 
 
3. Engelbrektsvägen, 15-16/7, tillgrepp ab pb, Volvo 855, Mblå. 
 
4. Tingvallavägen, 25/6-26/7, inbrott i bod, div verktyg tillgripna. 
 
5. Uthamravägen, 17-18/7, stöld av fristående grön hängmatta från tomt. 
 
6. Gillingebanan, 26-27/7, stöld av 4 övningsmotorcyklar genom att såga upp en container, 
3 st SUZUKI GSF650A, grå och 1 st Yamaha XJ6, vit. 1 Suzuki anträffad vid Näsby slott, 
Täby 27/7. 
 
7. Mörbyvägen, 25/7, åldringsbrott, stöld av smycken och kontanter. Ring Hans för 
ytterliggare info. 
 
8. Brand, Smultronvägen, 26-27/7, Någon har eldat upp en vattenslang som satt på MÄ:s 
hus. 
 
9. Kyrkvägen, Bedrägeri, Gärningsmannen kommer hem till målsägaren och säger att 
hennes släkting köpt en matta. Släktingen ska enligt gärningsmannen ha sagt att hon ska  
betala vilket hon gör. 
 
10. Ormsta, 23-24/7, stöld av cykel, Crescent, dam, silver. 
 
11. Tennishall, Parkvägen, 26-27/7, inbrott, tillträde genom att bryta upp en nödutgång, 
oklart om något är tillgripet. 
 
12. Svampskogsvägen, 22-25/7, inbrott, Anmälaren uppger att under den aktuella 
brottstiden har det varit inbrott i  förråd i BRF:s fristående förrådsbyggnad.               
Anmälaren uppger att den okända gärningsmannen har borrat upp låskolven på första 
dörren och skruvat loss hela låskolven på andra dörren. Okänt hur många boende som är 
drabbade, de är uppmanade att göra egna polisanmälningar.  
 
13. Kristinelundsvägen, 17-18/7, stöld, Målsägande uppgav att han håller på med ett 
byggprojekt på sin  tomt och därför har diverse verktyg framme. Mellan den angivna 
tidpunkten har någon gärningsman vart inne på baksidan av  huset och där     tillgripit en 
pirra samt ett stativ. Vid samma tillfälle stals även en markvibrator. 
 
14. Okvistavägen, 25-26/7, Någon har tagit en byggställning inne på butikens område. 



 
15. Kragstalunds tågstn, 25-26/7, tillgrepp av pb, Volvo 945, vit. 
 
16. Lindgårdsvägen, 25-26/7, stöld, Någon har gått in på målsägandes tomt och tagit en 
våtdammsugare samt skadat en utomhuspool genom att skära sönder poolduken. 
 
17. byggarbetsplats, Skogskulla, Lindholmen, 25-27/7, inbrott i container, Någon har tagit 
sig in i två stycken containrar genom att flytta på cementklumpar och klippa upp hänglåset 
och därefter tillgripa gods, div verktyg och maskiner. 
 
18. Hjälmstavägen, 27-28/7, Någon har brutit upp bensinluckan och bensinlocket på 
pb.bilen och slangat  okänt antal liter bensin ur bilens tank. 
 
19. Seneby, 28/7 kl 19.20-20.35, inbrott i bil, bl.a handväska tillgripen. 
 
20. Vittraskolan, 28/7, skadegörelse, krossad glasruta till skolan. 
 
21. Norrgården, 28/7, kl 15.10-17.00, Grov stöld genom inbrott, okänd gärningsman har 
brytit upp dörren till   målsägandens lägenhet och därefter tillgripit en okänd mängd gods. 
 
22. Förskola, Krokusvägen, -29/7, skadegörelse, Lekredskap, ett tåg, omkullvällt. 
 
23., Tallstigen Brottby, 29/7 kl 06.30-13.45, skadegörelse pb, förstörd vindruta. 
 
24. Tegelbruksgatan, 29/7, 14.40-14.50, inbrott i bil, krossad ruta, väska tillgripen. 
 
25. Gustavs Udde, 30/7, 02.00-02-30, skadegörelse, Anmälaren hade ca 15 min innan 
polisens ankomst bevittnat hur tre ungdomar gått bärsark på Gustavs Udde samt i 
bostadsområdet ikring. Inledningsvis hade ungdomarna hoppat och sparkat på en bil som 
stod parkerad på parkeringen Gustavs Udde. Därefter hade de fört oväsen och vält 
soptunnor samt sparkat på bänkar som fanns längs vägen de gick. 
 
26. Sörgården, 29-30/7, stöld av 2 cyklar, Yosemite, Flickcykel, 24", vit och                      
Peak, Flickcykel, 24", Lila. 
 
27. Bällstavägen, 29-30/11, skadegörelse, krossad bakruta på pb. 
 
28. Svampskogsvägen, 30-31/7, tillgrepp av lb, Ford Transit, vit, anträffad 31/7. 
 
29. Svampskogsvägen, 31/7, 03.00-10.00, tillgrepp av MC, Yamaha, blå. 
 
30. Höjdvägen, 31/7, 02.30-08.10, tillgrepp av moped, Honda MT5. Svart, Gula 
stötdämpbälgar och rött styre. 
 
31. Frösunda, 30-31/7, stöld av åkgräsklippare, Ransomes, Grön,                                                     
På motorhuven står ROBERT WIHL SCHWEIZ  i kromade bokstäver.                                    
 
32. Lövsättravägen, 30-31/7, tillgrepp av pb, BMW, svart, anträffad Arningeleden med 
misstänkt bakom ratten, bilen i beslag. 
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33. 29/7, Misst Rattfylleri, Angarnsvägen. Föraren kört i diket och gått från platsen, 
anträffad och medtagen för kroppsbesiktning, körkort omhä. 
 
Vallentuna 2011-08-01 
Monica Alkblad 
 


