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GRANNSAMVERKAN I VALLENTUNA 
 
Sedan sist har det blivit några fler inbrott i Vallentuna det har varit vissa perioder med nästan 
inga inbrott alls för att sedan bli några fler nästa period. Totalt är vi uppe i 38 stycken 
fullbordade bostadsinbrott för tiden 1 januari till sista september i år. Att jämföra med 31 
stycken 2011 under samma tid. Vi brukar dock säga att vi har totalt ett per vecka under hela 
året så eftersom vi nu är på vecka 39 så är det inte ingen panik. 
Antalet försök till inbrott har däremot ökat från 2011 då det var 6 stycken till 18 st för 2012. 
Under den senaste månaden (september) har det skett 6 st bostadsinbrott. 
 
3/9   Rialavägen,Brottby  bryt på ytterdörr, okänt tillgrepp 
3/9  Sundbyvägen, Brottby, bryt fönster övervåning, tillgrepp av kontanter, 
6/9  Norrgården, Vallentuna, bryt dörr, tillgrepp dator, 
18/9 Norrängsvägen, Vallentuna, kross fönster, okänt tillgrepp 
19/9 Norrgården, Vallentuna, bryt dörr, tillgrepp tv-spel 
24/9 Vasavägen, Lindholmen, kross ruta vid ytterdörr, tillgrepp, elektronik, smycken 
 
Det är inbrott både utanför centrala delar som att det är två i lägenheter i centrala Vallentuna. 
 
Det har varit grannsamverkans konferens i Stockholms län där det talades mycket om 
grannsamverkan i flerfamiljshus och nyttan av att man samverkar utan att det är så mycket 
inbrott. Samverkan kan vara bra för att öka tryggheten i ett bostadsområde.  
Läs mer på  
www.samverkanmotbrott.se 
 
Vi har planer på under vintern bjuda in alla grannsamverkans ombud vid olika tillfällen för att 
höra hur ni grannsamverkansmässigt ser på tillvaron.   
 
Vi har mycket GSV materiel att distribuera så se över skyltar och förnya pärmar, klisterlappar 
mm.  Det ska också komma ut ett nytt häfte som ska vara likvärdigt med pärmarna. 
 
Följ med vad vi gör på Facebook. Polisen Vallentuna 
Tänk på att vid minsta misstanke om inbrott ring oss. Använd telefon 112 då det är bråttom 
och 11414 om det inte är akut. 
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Polisens telefonnummer är 
11414 för vanliga ärenden 

och 112 vid nödsamtal  


