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INBROTTEN
De fyra sista månaderna räknar vi in 39 inbrott inkluderat försök i bostad. Glädjande är att frekvensen
sjunkit drastiskt, både för Järfälla och Upplands-Bro de senaste veckorna. Ge inte tjuven chansen att ändra på
detta under påsklovet, som är en av de mest inbrottsfrekventa veckorna under året.

CYKELSTÖLDER.
Cykelanvändandet ökar och många skaffar sig nya klenoder på två hjul.
Men…. Hur skyddar man sin kära nya ägodel??? Vi ser allt för ofta i
samband med stöldanmälningar att underdimensionerade låsanordningar
använts och på fel sätt. Skaffa ett rejält lås. Allra helst SSF-godkänt
för ändamålet och lås fast cykeln i ramen med något fast föremål.
(Annars riskeras att cykeln helt sonika bärs ifrån platsen).
Skriv upp ramnummer och spara om olyckan ändå skulle vara framme.

NATTVANDRINGAR
Det finns möjlighet att ansluta sig till vuxenvandringar kvällstid med
utgångspunkt från högstadieskolorna.
Vänd dig till den skola du bor närmast vid och hör dig för hur och när
dessa vandringar genomförs.
VPG Bro nås också på facebook: https://www.facebook.com/VPGIB
För Kungsängen kontakta: helene.noren@upplands-bro.se

KUNGSKALASET
Den 21:a maj kommer polisen och grannstöd finnas på evenemanget i Kungsängens
centrum. Polisen genomför en del av arbetet med medborgardialog och
Grannstöd kan lämna information om Grannsamverkan och skyltar till
kontaktpersonerna för Grannsamverkan mot brott.

En glad påsk önskar Grannstödsförarna och den lokala polisen!

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: Hästskovägen 88, Jakobsberg
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

