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 Hej. 

Efter en stor insats från polisen som startade i våras så har ett större antal 
individer frihetsberövats som är inblandade i inbrott i bostäder. 

Vi har lokalt märkt av en förbättring, men noterar en ökning i Kungsängenområdet 
från slutet av Augusti. Det är främst Brunna som drabbats och polisen och 
Grannstöd har intensifierat patrulleringen där dagtid.  

Vi kan dock tyvärr konstatera, när vi pratat med boende i 
Grannsamverkansområdena, att de inte nåtts av informationen via 
Varningsbreven vi skickat ut. 

Detta är högst beklagligt! 

En viktig del av Grannsamverkan är ju att vi samverkar... 

Vi är i stort behov av att få in tips och iakttagelser och detta förutsätter att vi gör 
de boende alerta och vaksamma. 

Jag vill samtidigt säga att de flesta områden fungerar föredömligt i detta 
avseende. 

Ta upp detta vid behov i samfälligheternas/motsvarande styrelser. 

Om ni känner att ni vill ha stöd och råd så är ni hjärtligt välkomna att höra av er! 

Polisen och Grannstöd lägger ner stora resurser och vi förväntar oss i gengäld att 
detta ska fungera! 

  

Se bifogad fil / Höstbrevet 2012/ 

  

Tillsammans jobbar vi för ER trygghet! 
  
 Björn Svensson 
  Polisinspektör 
    Närpolisen 
  Upplands-Bro 
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Ännu en sommar är till ända och höstmörkret smyger sig på… 
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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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   Följ med    
 N ärpolisen på  
   Facebook! 

Nummer som räddar liv! 
Har ni en brevlåda som saknar tydligt 
nummer, gärna siffror i kontrast med 
brevlådan, så kan det förloras dyrbara 
sekunder för räddningstjänsten att 
hitta rätt i ett akutläge. Ute på 
landsbygden är inte heller GPS 
uppdateringen alltid vad den borde 
vara. 
 

Håll utkik efter bilen och prata gärna med 
förarna. Dom får daglig information av polisen 
angående aktuell brottssituation. 
 
Kanske är det just av denna anledning som dom 
syns i Ert område. Aktuell info hittar du på  
Samverkan Upplands-Bro där samtliga inbrott 
finns listade för 2012. 

Når informationen från polisen samtliga hushåll inom Grannsamverkan? 
Många flyttar ut och in i områdena… 
Ni som skickar vidare informationen via e-mail; uppdateras sändlistorna?             
En vital del av Grannsamverkan är ju att informationen når ut!  
Gör en inventering angående detta och begär in mailadresser för nyinflyttade. 
Informera samtidigt vad Grannsamverkan är och vad som förväntas av de boende 
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