
Händelser  i Vallentuna vecka 31-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring kommissarie Hans Larsson 010-56 314 86, måndag efter kl 
09.00. 
 
1. V-a IP, 31/7, inbrott i bil, stöld av DVD-skärm. 
 
2. Svampskogsvägen, 31/7-1/8, inbrott i förråd, stöld av skivspelare och kasettdäck. 
 
3. Ekebyvägen, 29-30/7, skadegörelse bil, sönderslagen ruta, ej tillgrepp. 
 
4. infartsparkering Brottby, 30/2, 15.30-23.30, försök till inbrott, söderslaget lås. 
 
5. Gällstavägen 1/8, 00.00-07.00, stöld av åkgräsklippare och div maskiner, uppklippt 
hänglås till garage. 
 
6. Teknikvägen, 1/8, 11.00-17.00, tillgrepp av MC, Kawasaki, svart. 
 
7. Ekebyskolan, 28/7-1/8, Okänd gm har tagit båda registreringsskyltarna på bilen och 
försökt bryta sig in i bilen. 
 
8. Café Bällstabergs Torg, 2/8 kl 01.58 blev Polis beordradetill Bällstabergs torg med 
anledning av att en anmälare hört glaskross vid kiosken.                                                                                     
Skadegörelse genom att okänd gärningsman krossat glasrutan till ytterdörren på kiosken 
vid torget.  
 
9. Gillinge, 2/8, skadegörelse, för mer info ring Hans Larsson. 
 
10. Murkelvägen, 2/8, 01.30-10.00, stöld av barnvagnar, Någon har under natten varit inne 
på en tomt och stulit deras barnvagnar. En tvillingvagn som stod på framsidan, på 
verandan. Även varit på baksidan  av villan och stulit deras singelvagn som stod på 
altanen. 
 
11. 31/7, kl 00.20- kl 00.30, försök till inbrott, Gustav Vasaskolan, Gärningsmannen har 
brutit upp ett fönster till ett klassrum. Gärningsmannen har förmodligen blivit skrämd av  
väktarens ankomst, troligen ej tillgrepp. 
 
12. Kragstalundsvägen, 25/7-3/8, stöld av reg skyltar från pb Ford Mondeo. 
 
13. Lilla Ladängen, Måndag 2011-07-18 t.o.m Tisdag 2011-08-02, MÄ uppgav att man 
klippt upp hänglåset på en vägbom till sommarhuset.                                                                             
Man har klippt upp hänglåsen till dörrarna på sommarhuset och två garage.   Dessa har 
sedan letats genom och föremål har stulits. Vidare har man eldat  kabel vid tomten. 
 
14. Fritzbergsvägen, 3-4/8, stöld av båda reg skyltarna från pb Volvo 945. 
 
15. Vittraskolan, 28-29/7, skadegörelse, fönster krossat till matsal. 
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16. Vittraskolan, 4-5/8, skadegörelse, fönster krossat till matsal (vid sidan om fönster i p15. 
 
17. Mörbygården, Onsdag 2011-08-03 kl 20.00 t.o.m Torsdag 2011-08-04 kl 05.40, inbrott 
i bil, motorsåg tillgripen. 
 
18. Bylevägen, Onsdag 2011-08-03 kl 15.00 t.o.m Torsdag 2011-08-04 kl 06.30, stöld av 
hängmatta från tomt. 
 
19. Sörgården, inbrott i lägenhet, -4/8 kl 06.00, tillträde genom att bryta upp ytterdörr, 
oklart vad som tillgripits då MÄ är bortrest. 
 
20. Vittraskolan, 28-29/7, klotter på fristående förråd. 
 
21. Tellusvägen, 3-4/8, stöld av reg skyltar till lb Ford Transit. 
 
22. Angarn, 4/8, 18.40-18.50, bilbrand, ej misstanke om brott, okänd anledning, ej 
spridningsrisk. 
 
23. Lovisedalsvägen, 2-4/8, 07.45-21.30, inbrott i villa,  tillträde via altandörr, bl.a 
smycken och datorer tillgripet. 
 
24. Snapptunavägen, 27/7, 12.30-13.30, bedrägeri, mattförsäljare. 
 
25. Zetterlundsväg, Fredag 2011-08-05 kl 08.00 t.o.m Fredag 2011-08-05 kl 10.00, inbrott 
i bil, f.n okänt tillgrepp. 
 
26. Torsdag 2011-08-04 kl 08.30 t.o.m Torsdag 2011-08-04 kl 20.00, cykelställ 
Teknikvägen, stöld av cykel, Moongoose, Citycross, Crossway 250, Grå. 
 
27. Lindholmsvägen, Fredag 2011-08-05 kl 02.30 t.o.m Lördag 2011-08-06 kl 10.00, stöld 
av cykel, Kungs, herr, grå. 
 
28. Brottby trf.plats, 2-7/8, stöld av cyklar, Unisexcyklar, svarta, terrängcyklar. 
 
29. Brottby infartsparkering, 5-6/8, stöld av bakre reg.skylten till pb Ford Mondeo. 
 
30. Åsvägen, 7/8, 18.45, skadegörelse, Någon har kastat ägg på målsägandes fönster så att 
fönstret gick sönder,  även ägg på husfasaden, balkongräcket och altanen. 
 
Vallentuna 2011-08-08 
Monica Alkblad 
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