
    
    
    
          INFORMATION FRÅN NÄRPOLISEN    
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Björn Svensson, polisinspektör.             Besöksdress               Telefon             Fax                  E-mail       
Närpolisen i Upplands-Bro                     Kyrkvägen2              08-401 52 00    08-401 52 09   upplandsbro.norrort@stockholm.police.se 
  

 
- Grannsamverkansväst 
        Ett driftigt Grannsamverkanssällskap i Kungsängen har skaffat sig västar och ”tar en runda” och pratar med  
          grannskapet om förebyggande verksamhet och håller Grannsamverkansarbetet i gång på ett föredömligt sätt. 

                             
 - Ny hemsida 
      Polisen har från början av april fått ett nytt ansikte på webben. 
        Tanken är att mailkonversationen i framtiden lyfts från de lokala polisstationerna till en mer centralt styrd struktur.  
        Tyvärr har ”våran” information försvunnit bl a statistiken mm. Vi får väl hoppas att det blir bra i slutändan i alla fall. 
        Den som vill ha statistik får maila mig så skickar jag den, alternativt Så kan man besöka www.samverkanmotbrott.nu  
          
-  Trygghetsundersökningen 
       genomfördes välbesökt fyra gånger tillsammans med kommunen, Hyresgästföreningen och    
         Upplands-Brohus. Utfallet och resultatet av sammanställningen ska ligga till grund       
         för vilka områden och åtgärder som ska prioriteras framöver. 
 
 - Poliskontor i Bro 
       Det har väl undgått få att det beslutats om ett poliskontor i Bro. 
         Det kommer att vara bemannat av 5 poliser inkl. befäl. 
         Skillnaden mellan poliskontor och polisstation är att ett kontror inte kommer att ha 
         någon service i form av reception, utan som en utgångspunkt för de tjänstgörande poliserna som 
         i främsta hand ska jobba förebyggande i ett geografiskt begränsat område med ungdomar och trygghet. 
       Planerad start kommer att bli någon gång runt årskiftet.    
 
  - Öppettider i sommar. 
      Polisstationen i Kungsängen stänger som vanligt. (15/6 – 15/8)  
        Jakobsberg har kvällsöppet onsdagar kl.1000-1800. Övrigt stängt. Pass beställer man i Sollentuna. 
  
                                   
 
 
     
Ha en skön brottsfri sommar! 

  Glöm inte ”Grannlappen” och meddela Era grannar när ni åker på semester !

  VÄSTAR  SAMVERKAN MOT BROTT 
 
Kan eventuellt till hösten beställas för lån i 
områden där man önskar genomföra liknande 
vandringar. Jag kommer att undersöka med  
Stöldsskyddsföreningen betr. detta och 
återkommer med intresseförfrågan till hösten. 


