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 Datum 
  

  2021-11-11  

    

Polismyndigheten 

Helena Löfgren 
  

 

 

Informationsbrev Upplands-Bro hösten 2021 

Informationsbrev hösten 2021 Upplands-Bro 
 

Hej! 

 

Här kommer en sammanfattning från Lpo Järfälla med information om en del 

förändringar, intressant statistik och lite ”bra att tänka på” inför höstens an-

komst.  

 

Som många av er säkert redan vet så har Albin Näverberg gått i efterlängtad 

pension och lämnat över sitt uppdrag inom Grannstöd och Grannsamverkan 

till våra kommunpoliser Magnus Nilsson (Upplands-Bro) och Margaretha 

Tedla (Järfälla), vilka i sin tur har ett nära samarbete med kommunernas brott-

förebyggande samordnare.  

 

Informationskanalen www.infoom.se upphör och framöver kommunicerar vi 

via kommunen, på informationsträffar samt i utskick.  

 

Save the date 

 

Den 14 december 2021 klockan 18:30 – 20:00 vill vi bjuda alla befintliga och 

nya kontaktombud i Järfälla och Upplands Bro kommun på ett informations-

möte. Mötesinbjudan med plats och adress kommer inom kort. 

 

 

Nedan följer statistik för Upplands-Bro framtagen för perioden 210101-

211025: 

 

         Inbrott i bostäder, inklusive försök 

 
 

 

Brottskoder År Anmälda brott 

    179 

http://www.infoom.se/
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0857 Försök till inbrott från villa/radhus 2021 9 

0857 Försök till inbrott från villa/radhus 2020 12 

0857 Försök till inbrott från villa/radhus 2019 5 

0857 Försök till inbrott från villa/radhus 2018 7 

0874 Försök till inbrott från lägenhet 2021 8 

0874 Försök till inbrott från lägenhet 2020 4 

0874 Försök till inbrott från lägenhet 2019 5 

0874 Försök till inbrott från lägenhet 2018 9 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 2021 4 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 2020 29 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 2019 23 

9801 Fullbordat inbrott i villa/radhus 2018 14 

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 2021 13 

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 2020 18 

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 2019 10 

9802 Fullbordat inbrott i lägenhet 2018 9 

 

Stölder från fordon av fast utrustning 

(katalysatorer, rattar mm) 

 
 

 

Brott mot äldre (65-100 år) 
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Bedrägerier mot äldre (stort mörkertal) 

 
 

 

Bra att tänka på: 

Nu när det mörknar ute så tänk gärna på att ha belysning tänd både utomhus 

och inomhus, informera era grannar om ni reser bort och hjälps åt att hålla 

uppsikt i närområdet.  

 

Prata gärna med era äldre släktningar och påminn dem om att det finns flera 

saker de kan göra för att minska risken att utsättas för bedrägerier. Exempelvis 

att ALDRIG lämna ut inloggningsuppgifter eller lösenord, särskilt inte via 

internet eller telefon. Använd ALDRIG bankdosa eller bank-id på uppmaning 

av någon som oväntat kontaktar dem. Oavsett om personen presenterar sig 

som polis, banktjänsteman eller representant från hemtjänst/försäkringsbolag. 

 

Kontrollera att bilen låses ordentligt då ni parkerar vid affären, sporthallen 

eller andra offentliga platser, då det förekommer att personer utrustar sig med 

sk. störsändare för att enkelt kunna ta sig in i fordon och tömma dem på kvar-

lämnade värdesaker.  

 

Ha en riktigt fin höst önskar Lpo Järfälla! 

 

 
 

 


