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Hej alla Grannsamverkare! 

Första höstmånaden är här och det är dags för en summering av sommaren. 

Hittills i år har vi fått 9 nya Grannsamverkansområden i kommunen och det 10:e 

är på väg. Cirka 380 nya hushåll hälsar vi välkomna att engagera sig i ett tryggt boende. 

 

Vi konstaterar att det ser bra ut i statistiken om man tittar på den gångna sommaren under 

tidsperioden juni-augusti. 

                           Bostad                          Bil                           Cykel                 Skadegörelse 

2010 23 93 22                            151 
2011 18 72 5 87 

2012 20 62 24 58 

2013 12 58 40 57 

 

Totalen för inbrott i bostad under året (till den 4/9) är 34 stycken (15 i Bro resp. 19 i Kungsängen) 

Samma tidsperiod i fjol hade vi 49 stycken inbrott. En markant förbättring, som är specifik för 

Upplands-Bro. 

Järfälla, exempelvis, ligger på i stort sett samma numerär som året innan. (2012: 106 st. / 2013: 107 st) 

       Stöld av cykel har ökat. Lås med godkänt lås. Märk cykeln och notera/spara ramnummer.         

       Vid en anmälan med angivet ramnummr/personnummer märkning ökar chansen att du får 

        tillbaks din cykel om den stjäls!       

 

Grannstöd har också varit aktiva under större delen av sommaren. 

Utfallet på genomförda pass har ökat med ca 20 procent jämfört med sommaren innan. 

Mycket positivt att rapportera med andra ord. Och tillsammans fortsätter vi med samma 

engagemang att göra vår fina kommun ännu tryggare att verka och bo i! 

          
   Björn Svensson, polisinspektör 

     Närpolisen i Upplands-Bro 

www.polisen.se                   www.14371.infoom.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.) 

                    

Grannsamverkan 
Höstbrevet 2013 
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