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Vi hälsar den första sommarmånaden välkommen och gör en tillbakablick över den gångna
vintern och våren. Vi kan konstatera att det varit mycket inbrott i bostäder i kommunen.
Aldrig förr har det varit så viktigt att Grannsamverkan fungerar! Även om vi inte har skickat ut
många varningsbrev, så är det tyvärr många som drabbats av ovälkomna i sina hem.
Det är en jämn spridning mellan orterna och tidpunkterna har också varierat.
För exakta tider och platser, gå in på hemsidan samverkan Upplands-Bro på nedan hemsida.
Meddela era grannar när ni åker bort, hur ni kan nås och när ni beräknas vara tillbaks.
Be samtidigt om hjälp med att få bostaden att se bebodd ut. Tömma brevlådan, ställa tillbaks
sopkärl efter hämtning och hjälp med att eliminera andra synliga tecken på att ni är bortresta.
Stäng och lås dörrar och fönster på natten! Det är frestande att vädra under sval tid, men tjuven tar
tillfället i akt på de gratisvägar som bjuds!
Var vaksamma på obehöriga i området och anteckna eventuella registreringsnummer, signalement
och tidpunkter, vilket kan vara till stor hjälp för polisen om det visar sig i efterhand hänt något i
området.
Under sommaren (18/6-17/8) har polisstationen i Kungsängen och Poliskontoret i Bro stängt.
Under tiden hänvisar vi till polisstationen i Jakobsberg på Hästskovägen 88, Järfälla
Vecka 26-29 Öppet tisdag, onsdag samt torsdag 09.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00
Vecka 30-33 Öppet tisdag, onsdag samt torsdag 09.00-12.00.
Målsättningen är att Grannstödsbilen ska rulla hela sommaren, så det går utmärkt att ta kontakt
med förarna vardagar dagtid på telefon 073-961 65 30 om det rör frågor om Grannsamverkan.
På sommaren ökar även antalen inbrott i bil. Så om ni åker till badet, golfbanan eller parkerar
på pendelparkeringarna så är det ett tips att Tömma bilen själv!
De flesta försäkringsbolag kräver att man inte lämnar något stöldbegärligt synligt kvar i bilen,
vilket kan resultera i utebliven ersättning eller förhöjd självrisk.
Och till sist: Vi får in mängder med cyklar som frånskilts från sina ägare. Förvara dom inlåsta
och om de parkeras utomhus; satsa på ett rejält godkänt lås och lås fast dom i ramen med något
fast föremål. Tack för att vi slipper att hantera just din cykel.
Med varma sommarhälsningar från Lokalpolisområdet!

Läs mer om Grannsamverkan, Grannstöd & lokalpolisen på hemsidan Samverkan Upplands-Bro

Kontakta Polisen:

Lokalpolisområde Järfälla/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
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.14371.infoom.se

www.samverkanmotbrott.se

