
Grannsamverkansbrev maj o juni för Upplands-Bro 
Värmen håller i sig. Vi kan räkna med att även tjuvarna trivs i detta.. 

En titt tillbaka avseende diverse brott 1 maj till 30 juni visar detta resultat. 

Brottstyp  

Brott   2018  Kungsängen  2017             2018 Bro     2017 

Inbrott i villa/radhus                            4               6                    0               4 
Inbrott i lägenhet                  4                4                    1               4 
Försök till inbrott i villa                      4                1                    0               0 
Försök till inbrott i lägenhet                0                1                    0              1 
Tillgrepp av bil                                    6               2               5              10 
Försök tillgrepp av bil                   1               1                    1               0 
Tillgrepp mc                   0                7                    1               0 
Tillgrepp moped                  2                2                    2               1 
Tillgrepp cykel                 19               6                    13             18 
Våld inne/ute                  33             21                   32             27 
Tillgrepp båt eller båtmotor                 0             10                     1               1 
Samtliga skadegörelsebrott                 33             21                  115           164 

Så ser det ut. Fordonen är den kategori som ökar mest i övrigt är det inga större negativa 
skillnader. Detta är de polisanmälda brotten. 

 Några enkla tips.  
v Se till att dörrar och fönster är stängd och låsta, gäller även vindsfönster.  
v Kontrollera att listerna runt treglaspartierna inte är lätta att demontera.  
v Låt inte stöldbegärliga saker ligga framme och synliga.  
v Samverka med grannarna för att få huset att se ut som om någon är hemma, variera 
persienner, skaffa timers för belysning och radio/tv och se till att brevlådorna töms. Klipp gräset. 
Vattna blommor.  
v Hjälp varandra med posten.  
v Glöm inte bort garagedörrar.  
v Se till att stegar och liknande är undanplockade eller fastlåsta. Under själva resan. Ha 
eventuellt bagage dolt i bilen. Enbart en väska på en bilstol kan utgöra den signal som behövs för 
att ett inbrott ska inträffa.  
v OBS förvara inte bilnycklarna i anslutning till entrédörren.  
v Tala inte om i sociala medier att du åker hemifrån.  
Grannstödsbilen rullar under sommaren men kanske inte lika frekvent. Tips till polisen kan ringas 
till 114 14 om inte jag svarar. Jag hoppas att ni alla får en skön och avkopplande ledighet. Hör av 
er om ni ser något som avviker.  
Receptionen i Jakobsberg har sommartider. Tis- ons- och torsdag 9-17, lunch 12-13.  
Dagligen uppdateras brott på infoom.se och sökord 14371  
 
 
 Tips och funderingar mailas till registrator.stockholm@polisen.se 



  


