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Hej alla Grannsamverkare!
Ni har fått information angående brottssituationen och statistik från Lokalpolisen, så det tänkte jag inte beröra
denna gång.
Nattvandringar via Vuxna På Gång i kommunen.
Vi vet av erfarenhet vilka positiva effekter det har för tryggheten, stöd till ungdomar och minskad
trygghetsrelaterad brottslighet.
Dessvärre konstaterar vi att det saknas vandravärdar för att leda vandringar och vi söker därför fler
Vandravärdar som kan vara en vital kugge för att denna verksamhet ska rulla.
Främst är behovet som störst i Bro och i Kungsängen/ Ekhammar.
Till vårterminen utbetalas ett bidrag till föreningar som ställer upp ett visst antal gånger som vandrare
under terminen. För att detta ska fungera så behöver vi fler vandrarvärdar!
Hör av dig till Trygghetssamordnaren, alternativt till fritidsgården där du bor, så får du veta mer.
Vandrarvärdsutbildning för nya värdar i Bro, på Bro fritidsgård torsdag14/12 kl 18.30.
Vill du/ni bidra så är du/ni hjärtligt välkomna!
I enlighet med nya medborgarlöftet för 2018 med polisen, ska vi bl a utveckla och förstärka
Grannsamverkansengagemanget. Det räcker inte med att det sitter skyltar uppe. Alla måste bidra!
Vi konstaterar att det vid flertal tillfällen gjorts observationer i områden på misstänkta företeelser och att man
gjort ett försök att nå polis på 114 14 men på grund av kö gett upp. I bästa fall har det resulterat i ett inlägg på
sociala medier.
Glöm inte Grannstöd! Grannstöd står i direktkontakt med lokal polis och har utbildning i bl a lås och larm.
Grannstöd är i detta sammanhang en viktig del i informationskedjan vid pågående misstänkt verksamhet.
Lägg gärna in numret i mobiltelefonen och på en lapp på kylskåpet.
Grannstöd nås dagtid mellan 09.30-15.00 på tel. 073 961 65 30.
Låt inte 2018 bli ett lika dystert inbrottsår som 2017!
Det är delvis upp till alla aktiva inom Grannsamverkan mot brott att ändra på detta.
Håll er uppdaterade via Trygve. Läs mer på www.trygve.se och ladda hem appen.
Sök gruppen Grannstöd Upplands-Bro och gå med för att följa utvecklingen.
Vi söker fler Trygghetsvärdar för att bl a kunna förstärka stödet till Vuxna På Gång ytterligare.
Du som är 18 år, har körkort för bil och tillgång till bil får gärna höra av sig, så skickar vi en intresseanmälan.
Mer information på kommunens hemsida:
http://www.upplands-bro.se/nyheter-2017/2017-11-28-borja-jobba-som-trygghetsvard.html
På lördag 9/12 är Trygghetssamordnaren, Trygghetsvärdarna och Grannstöd på Julmarknaden i
Bro mellan kl. 11.00-15.00. Vi kanske ses där?
Slutligen önskar jag er alla ett riktigt bra avslut på året och glöm inte att meddela grannarna när ni reser bort!
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