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Höstmörkret börjar återigen att göra sig gällande.
Det finns dock dom som gläds åt den mörkare årstiden, nämligen de som i skydd av mörkret
begår inbrott! Hösten brukar vara den tid som toppar bostadsinbrotten, troligtvis
av just den nämnda anledningen.
Så se över ditt hus och ert område ur belysningssynpunkt.
Det är en besvärande situation för närvarande i Norrort med inbrottssituationen räknat på årets
första åtta månader jämfört med samma tid i fjol.
Upplands-Bro kommun har klarat sig relativt lindrigt undan med en marginell ökning av
fullbordade inbrott i lägenhet / villa. (46 anmälningar 2010 mot 50 anmälningar 2011).
På kommunens hemsida (www.upplands-bro.se) finns en länk till sidan där man i detalj kan
studera var och hur bostadsinbrotten ägt rum under fliken Grannsamverkan – Aktuellt.
Antalet nya grannsamverkansområden ökar i en takt som aldrig förr!
Mycket tack vare en förtjänstfull insats av Grannstödsbilen som har varit igång
oförtrutet under hela sommaren och patrullerat brottsdrabbade områden!
Vi har också i samverkan med Upplands-Brohus fått nystart av Grannsamverkan mot brott
i flera områden i Kungsängen.
Under hösten fortsätter satsningen i Bro och poliskontoret avslutar sina kvartersmöten i
Råbyområdet. Eventuellt avrundas detta med ett särskilt möte med tema Grannsamverkan
Centralt i Bro. Vi återkommer beträffande detta!

Kom och träffa polisen och Grannstöd på Fest i byn den 10/9 i Bro centrum!
Så är det dags att låsa
sommarstugor, båtar, mopeder
mm.
I tabellen bredvid ges en
vägledning vad man ska
använda för låsutrustning till
inventarierna.
Glöm inte att låsa i fast
förankrade föremål!

Kontakta Polisen:

Närpolisen i Upplands-Bro:

Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden
Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill göra
en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.
Anmälan i vissa fall kan även göras via Internet.

Besöksadress: Kyrkvägen 2, Kungsängen
Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna
Tele: 114 14
E-mail: napo-upplandsbro.stockholm@polisen.se
(Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.)

www.polisen.se

www.samverkanmotbrott.se

