
Händelser  i Vallentuna vecka 34-2011  
      

AA151-3365-11 
 
För ytterliggare info ring polisinspektör Tuwe Ogdal, 010-56 314 90. 
 
1. Lussinge, Brottby, 20-21/8, stöld av 8 vinterdäck från tomten. 
 
2. 21-22/8, Tunavägen, bensinslangning ur pb, okänt antal liter. 
 
3. V-a C, 21-22/8, skadegörelse, MÄ upptäckte att någon repat hans bil med ett okänt vasst 
föremål.  Det är repat över fram och bakdörr och reporna har gått genom lacken. 
 
4. 21/8, 17.00-19.00, Teknikvägen, tillgrepp av MC, Kawasaki 1100, silvermetallic. 
 
5. Teknikvägen, 19-20/8, stöld av cykel, Tiger, Dam, röd. 
 
6. Rosengårdsvägen, 19-21/8, inbrott i bil, stereo och verktygslåda tillgripet. 
 
7., 22-23/8, Norrgården, skadegörelse, okänd gm har kastat sten på 2 fönsterrutor, 
förstörda. 
 
8. Hammarbacksskolan, 19-22/8, skadegörelse, glaskross, 1 fönster. 
 
9. Brottby, 22-23/8, stöld av 2 500 liter eldningsolja ur tank. 
 
10. Gustavslundsvägen, 23/8 kl 20.00, pågående stöld från byggarbetsplats, stöld av, 
armeringsjärn okänt antal, VVS rör okänt antal. 
 
11. Bällstaberget, 24/8 kl 20.00, narkotikabrott, klotter, 1 pers medtagen polisstationen för 
kroppsbesiktning. 
 
12. Under dagen genomförde Roslagspolisen en hastighetskontroll vid skolor i Vallentuna, 
totalt 22 hastighetsöverträdelser och 2 körkort omhä. 
 
13. Norrgården, Onsdag 2011-08-24 kl 14.45 t.o.m Onsdag 2011-08-24 kl 15.45, stöld av 
barnvagn som var låset runt ett cykelställ, Emmaljunga, City Cross, Svart. 
 
14. Skördevägen, Lördag 2011-08-27 kl 03.40 t.o.m Lördag 2011-08-27 kl 04.15, 
skadegörelse, krossad fönsterruta i trappuppgång, känd gm har erkänt. 
 
15. 25-27/8, Disavägen, skadegörelse staket, någon har böjt grindstolpen så att hela 
staketet lutar. 
 
16. Roslagsstoppet, 26-27/8, okänd person har brutit sig in i målsägarens bil men inget 
gods har tillgripits. 
 
17. Orrstigen, 26-27/8, stöld av båda reg.skyltarna från pb. 
 
18. Lagmansväg, 26-27/8. Stöld av pojkcykel, Tiger, ljusblå. 



 
19. Disavägen, 26-27/8, stöld av cykel, MTB, Peak, svart. 
 
20. Ekebyvägen, 27/8, 15.20-21.15, tillgrepp av pb Mercedez 250 CDI, silverfärgad. 
 
21. inhängnat område,  Okvista industriområde, 27-28/8, inbrott i bil, fiskeutrustning 
tillgripet. 
 
22. Bylevägen, 28/8, inbrott i bil, Någon har borrat sönder låset på förardörren och tagit 
bland annat den ena yttre backspegeln, bilratten och bilstereon. 
 
23. Lagmansväg, 27-28/8, 23.00-01.40, skadegörelse, Någon har slitit upp MÄ:s brevlåda 
vid ovanstående plats och slängt metallröret och brevlådan i grannens gårdshäck. 
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