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TILL ALLA  GRANNSAMVERKANSOMBUD I VALLENTUNA 
 
Hittills i år har vi inte haft några fullbordade bostadsinbrott i Vallentuna kommun. Vi har haft två 
försök till inbrott. 
 
1/1   Vasalundsvägen, Lindholmen, försök till inbrott, en person gripen 
11/1 Lövlundsvägen, Brottby, försök till inbrott genom att klättra upp med stege och krossa ett 
fönster. 
 
Den 9/1 greps det tre inbrottstjuvar i Täby nästan på gränsen mot Vallentuna kommun. De hade 
varit och gjort inbrott i Ellagård i Täby men tidigare under dagen varit även i Nacka och gjort inbrott. 
Kanske är detta gripande som kan vara anledningen till att inga inbrott skett i Vallentuna. 
 
I övriga delar av Roslagen fortsätter det med inbrott med olika tillvägagångssätt som att bryta 
fönster, lossa lister och lyfta ut hela fönsterkassetten. Några med hjälp av stege så tänk på att låsa 
fast stegen. 
 
Totalt förra året hade Vallentuna 44 st bostadsinbrott att jämföra med 43 st året innan. 
Det största antalet brott är fortfarande inbrott i bil totalt 151 st 2011 att jämföra med 218 st 2010 så 
då har det minskat en hel del. Vi kommer under året att jobba vidare med att ytterligare få ned 
bilinbrotten. Främst vid infartsparkeringar och utanför skolor. 
 
I slutet av förra veckan skedde det ett fräckt bedrägeri där en yngling ringer till sin farfar/morfar och 
säger att han är barnbarnet och vill ha hjälp att låna lite pengar. Morfar/farfar tror på detta och lånar 
ut en större summa pengar. Pengarna hämtas av en kompis till barnbarnet eftersom då b/b är sjuk. 
Farfar/morfar får två mattor lämnade hos sig eftersom pengarna skulle gå till köp av mattorna. Allt 
detta är lurendrejeri men har hänt tidigare där ett barnbarn ringt till sin farfar/morfar och vill låna 
pengar. Kan vara någon som satt det här i system. 
 
Vill påminna om att vi finns med på Facebook och heter då Polisen Vallentuna. 
Vår närpolischef Twittrar även som Polisen Vallentuna @ Chefen_vtuna  
 
Vi planerar att under våren ha en grannsamverkans träff för alla kontaktombud. Återkommer med 
datum och plats senare. 
 
 
Britt-Marie Weldéus Hed 
Närpolisen Vallentuna 
010-5691481 
napo-vallentuna.stockholm@ 
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