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100 Grannsamverkansområden!
Verkaviken, söder om Bro blev nummer etthundra i vår kommun.
Receptionen i Kungsängen stängd fr o m V.25 – t o m V.32 2012
Poliskontorslokalen bemannad i Bro C. som vanligt på onsdagar 17.00 – 19.00
På resande fot gäller det att hålla ögonen på bagage och värdesaker. Se upp för
ficktjuvar! De blir allt mer förslagna. Använd värdeförvaringen om du bor på
hotell och håll reda på passet.
Bilnycklar räknas idag till värdesaker! Utan bilnyckeln kan inte tjuven stjäla din
bil. Förvara inte heller lockvaror som väskor, GPS och annat när du lämnar bilen.
Bilinbrotten är många!
Lås fast cykeln och notera ramnumret – så finns chansen att få den tillbaka!
Grannstödsbilen
16 nya förare hjälper till för en tryggare kommun!
Vi har en ambition att köra hela sommaren, men vissa pass kommer nog att gå
tomma. Grannstöd når ni på 073-961 65 30 dagtid.
Beställ vid behov nya skyltar.
Inbrotten har efter en kraftig uppgång feb-mars åter avtagit… men vi är
på vår vakt och på hemsidan Samverkan Upplands-Bro,
försöker vi att hålla informationen uppdaterad kontinuerligt var, hur och när
angreppen på bostäder sker under fliken Grannsamverkan – Aktuellt.
Sidan kan även nås som länk på kommunens hemsida (www.upplands-bro.se)
Grannsamverkan. (Ingen uppdatering mellan v. 30 – v.34)
Glöm inte att vi finns även på Facebook!
En skön och brottsfri sommar önskar Närpolisen!

www.polisen.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.

www.grannsamverkan.se
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.)

