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Sommaren närmar sig slut och höstmörkret sänker sig sakteliga över Upplands-Bro.
Med alla inbrott förra hösten så är det med blandade känslor, som vi konstaterar att
delar av hösten, med koncentration runt oktober, är den inbrottsrikaste delen av året.
Den mörka utvecklingen i vintras/våras, har dock övergått till en något ljusare situation med
endast två anmälda bostadsinbrott i augusti. Bägge i Kungsängen.
Var och när inbrotten skett är angivet på hemsidan Samverkan Upplands-Bro under fliken
Grannsamverkan/Aktuellt.
Grannstöd har patrullerat intensivt i sommar och har varit både kommun och polis behjälpliga
med allehanda göromål ur ett trygghetsperspektiv.
Polisen och kommunen rekryterar just nu nya förare till en utbildning under tre kvällar senare i
september. (22:a, 23:e samt 24:e). Känner ni någon som är intresserad av att delta i
verksamheten som Grannstödsförare, så tas ansökan emot tacksamt. Kravet är att man har
körkort för bil och i övrigt bedöms som lämplig.
Ansökan kan göras via poliskontoret i Bro (tisdagar 17.00-19.00)
Polisstationen i Kungsängen (tisdagar 13.00-16.30) samt via kommunens hemsida och
kommunens Kundcenter (reception) i Kungsängen.
Frågor om verksamheten kan besvaras på nedan mailadress, eller besök oss på Fest i Byn.
Polisens omorganisation har ännu så länge inte inneburit några större förändringar för den
lokala verksamheten. När det blir något mer omfattande så kommer vi att informera om detta.
Jag hoppas att ni alla, enskilt och gemensamt, gör allt vad ni kan inom ramen för
Grannsamverkan för att undvika fjolårets dystra inbrottsstatistik.
Se efter varandras hus. Kolla belysningen runt fastigheterna, reagera på främmande aktiviteter,
personer och fordon. Notera gärna signalement, tidpunkt och registreringsnummer.
Meddela polisen omgående suspekta aktiviteter!
Jag hoppas att vi ses på Fest i Byn den 12:e september i Bro!

Björn Svensson, polisinspektör
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, 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.14371.infoom.se

www.samverkanmotbrott.se

