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BOSTADSINBROTTEN
Under årets tre första månader kan vi konstatera att det ser ut så här beträffande
försök och fullbordade inbrott i bostäder i kommunen:
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I mars i fjol gick vi ut via medierna och flaggade för den fördubbling vi hade jämfört
mot året innan (Från 11 st till 22 st)
I år lägger vi ytterligare 11 till skörden… I dags dato (30 mars) är det 32 st.
Vi måste lägga ytterligare kraft på Grannsamverkan och utnyttja Grannstöd fullt ut!
Det är, om detta nu skulle vara någon tröst, inte bara vår kommun som är hårt drabbad.
GRANNSAMVERKAN MOT BROTT
Vi slänger in ett extra kol i engagemanget och inbjuder kontaktpersonerna för
Grannsamverkan till ett Öppet hus i kommunhuset. Välkomna att hämta material, träffa
polisen, de nya ansvariga för Grannstödet i kommunen och Grannstödsförarna.
Notera tidpunkten i almanackan: tisdag 17/4 mellan kl. 18.00 – 20.00. Välkomna!
GRANNSTÖD
Vi kör en utbildning i början av Maj och rekryterar nya förare.
Har du körkort för bil och i övrigt bedöms som lämplig, är du välkommen att
vara med och vara vardagshjälte, som kommunalrådet benämnde det.
Ansökningshandlingar finns på polisstationen, poliskontoret och i kommunens reception.
Vi kommer att vara ute med förarna lördagen den 21/4 i Kungsängens centrum 10.00-12.00
utanför Coop Forum, Brunna 12.00 – 14.00 samt Bro centrum 14.30 – 16.30. Kom gärna
och hälsa på oss och få mer information på plats.
Följ med
oss på
Facebook!

Björn Svensson, polisinspektör

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

