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GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 
23 nya eller återaktiverade områden i kommunen! 
Ett mycket bra bevis för ett ökat engagemang för ett tryggare boende. 
Vi har Grannstöd mycket att tacka för detta resultat. 
Vi har glädjande även fått välkomna många boende inom flerfamilje- 
hus beståndet. Vi har nått goda resultat, men ännu inte nått ända fram. 
Det finns åtskilliga ”vita fläckar på kartan” att täcka. 
 
GRANNSTÖD 
Folksam kommer att upphöra som huvudman för Grannstödsbilen, men kommunen 
har glädjande nog gått in istället. Vi ser det som en utvecklingsmöjlighet för Grannstöd. 
Bilen har på polisens uppdrag varit aktiva i inbrottsdrabbade områden över 90% 
av årets vardagar, även under sommaren. 
 
BOSTADSINBROTTEN 
Inbrotten i lägenheter har minskat markant, men ökning av inbrotten i villor 
har dessvärre varit desto större. 
I Norrorts polismästardistrikt har inbrotten totalt ökat kraftigt och vi har också 
en viss ökning, om inte i samma storlek som vissa andra kommuner såsom Järfälla och 
Sollentuna. 
Av den anledningen har man startat en inbrottskommission, som ska samordna underrättelser 
och operativa insatser mot problemet. En del i detta är att jobba med Grannsamverkan och 
optimalt utnyttja Grannstödet operativt på fält. Inbrottsvarningarna till Grannsamverkan via 
kontaktpersonerna kompletteras med "Mail drops” med inbrottsvarningar i de närmaste 
grannarnas brevlådor. 
 
Vi behöver ha in tips om misstänkta aktiviteter i bostadsområdena! (Se nummer nedan)! 
 
LJUS & FYRVERKERIER 
Slutligen en uppmaning om att respektera det fridfulla kring helgerna i bostadsområden! 
Många, inte minst djur, mår dåligt av för flitigt användandet av pyrotekniska produkter. 
Att ”köpa ut” eller överlåta pyrotekniska produkter åt minderåriga är straffbart! 
Närpolisen kommer att prioritera att agera mot dessa överträdelser i december. 
och glöm inte att blåsa ut ljusen när du lämnar rummet……. 
 
                   God jul & Gott nytt år önskar Närpolisen i Upplands Bro! 

                                           

www.polisen.se www.samverkanmotbrott.se

Kontakta Polisen: 
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. 

Närpolisen i Upplands-Bro: 
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.) 
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