
    
    
    
          INFORMATION FRÅN NÄRPOLISEN  

  
                                                                           
 

 
Björn Svensson, polisinspektör.                     Besöksdress                      Telefon             Fax                E-mail       
Närpolisen i Upplands-Bro 
                                                                        Kyrkvägen 2, Kungsängen         08-401 52 00          08-401 52 09 
 

   10-08-26 

    
GRANNSTÖD 
Nu är vi på gång att starta Grannstödsbilen i kommunen. 
Detta är främst en utveckling av befintlig Grannsamverkan och ni som kontaktpersoner 
kan komma att få en dialog direkt med Grannstöd. Det kan röra sig om förebyggande information eller en 
dialog/åtgärder beträffande skyltning mm i Ert område. 
Om Ni har någon fundering beträffande detta så är ni välkomna att delta på informationsmötet 
i kommunhuset på Furuhällsvägen i Kungsängen måndagen den 23:e aug. kl. 16.30. 
vi beräknar starta patrulleringen med Grannstöd i mitten på oktober då vi 
är klara med grannstödsförarutbildningen. 
 
Mer information kommer inom kort… 
 
INBROTTEN I SOMMAR  
Kungsängen har drabbats av 17 inbrott samt försök. 9 i Kungsängen samt 8 i Bro 
fördelat på 11 lägenheter och 6 villor 
 
I fjol var det under samma tidsperiod (1/6 – 17/8) 16 st. 10 i Kungsängen och 6 i Bro 
varav 3 i lägenhet och 13 i villa. Alltså en markant ökning av lägenhetsangrepp i år! 
 
Vi har noterat en utveckling av fordonsangreppen där man, inte som vanligt brutit sig  
In i kupén och tagit löst gods, utan mer inriktat sig på fasta monterade detaljer som strålkastare, 
ratt mm.  Detta har föregåtts att man gått noggrant gått tillväga och satt ur larmfunktion 
innan stölderna. Det rekommenderas att man utnyttjar garage eller en säkrare uppställningsplats 
för bilen. Drabbade bilmärken är främst nyare modeller av Volvo och BMW. 
 
OSERIÖSA HANTVERKARE 
I våras varnades det för hantverkare med ”kontor på fickan” som erbjöd diverse markarbeten. 
Nyligen drabbades en villaägare i en grannkommun att man skulle byta taket på hans hus för 40.000:- 
som betalades i förskott. Det gamla taket forslades bort och kvar stod husägaren 40.000:- fattigare 
och utan tak. Hantverkarna var spårlöst försvunna med pengar och tak! 
 
NYA ÖPPETTIDER 
Från och med nästa vecka kommer polisstationen i Kungsängen ha öppet på tisdagskvällar 
mellan klockan 15.00 – 19.00, vilket möjliggör boende i kommunen att kunna besöka 
Polisen på kvällstid. Vi tror att denna ändrade service möjliggör att man kan lättare kan besöka oss på  
ledig tid för att hämta Grannsamverkansskyltar mm. 
Poliskontoret i Bro har oförändrade tider; onsdagar 17.00 – 19.00. 
 


