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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Information till grannsamverkansområden 
Enheten trygghet och prevention, tillsammans med polisen, har för avsikt att 

något oftare kommunicera ut vår bedömda lägesbild för kommunen samt 

informera om det finns några pågående trender/problembilder som kan vara bra 

att ni har koll på.  

Läget i kommunen bedöms som lugnt. En del brottslighet förekommer, men 

inget som anses ha en större påverkan på medborgare.  

Det vi kan se har störst påverkan på medborgare är fortfarande fordonsbrotten. 

Vi kan även se en ökning av villainbrott senaste veckorna, det är dock från låga 

nivåer, så det sker få inbrott jämfört med historiska data. Denna tid på året då 

det blir mörkt tidigt och vanligen inte ligger någon snö som ljusar upp 

omgivningen är också oftast en av de perioder på året som det sker flest 

bostadsinbrott. 

Nedan kommer listade några trender som vi kan se i kommunen just nu. 

• Senaste veckorna har vi haft ett par villainbrott i kommunen, både i 

Kungsängen, Brunna och Bro. Dessa har framför allt skett genom 

uppbrutet fönster. Vi bifogar en folder kring hur du kan skydda dig mot 

inbrott som ni gärna får distribuera vidare.  

• Lustgas förekommer fortfarande i kommunen. Använd gärna affischen 

vi skickade med i senaste utskick för att hjälpa oss att informera om 

problematiken. Hittar ni lustgaspatroner får ni gärna maila in denna info 

så hjälper ni oss i vår kartläggning kring hur vanligt detta är och på 

vilka platser.  

• Vi gick i våras ut med information om katalysatorstölder, detta ser vi 

tyvärr fortsätter, även om vi möjligt kan se en liten minskning senaste 

månaden. Det är svårt att skydda sig mot detta och det förekommer på 

många platser i kommunen. Vissa bilmärken är mer drabbade än andra, 

exempelvis Toyota. Hjälp varandra att hålla koll på parkeringar och se 

till att parkeringsplatser är öppna för insyn och väl belysta. 

• Denna månad har vi inte sett några bensinborrningar och en minskning 

av stölder av bilinteriörer. BMW har varit särskilt drabbade av 

interiörstölder.  
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• Det nya fenomenet med stölder av VW-emblem, samt sensor bakom, 

som vi lyfte upp förra månaden förekommer fortfarande.  

• Vi ser en fortsatt förekomst av (anmälda) åldringsbrott genom 

telefonbedrägeri. Bifogat i detta mail finns en affisch som ni gärna får 

dela vidare. Prata även med grannar och vänner om att inte lämna ut 

kontouppgifter över telefon. 

• Klottret fortsätter i framför allt Brunna och Kungsängen, även om vi 

kan se en viss minskning. Vi vill be er hålla extra koll och hjälpa oss 

med att rapportera in om ni ser förekomst av klotter.  

• Ett par skolor har drabbats av skadegörelse i form av krossade rutor.  

Har ni information att lämna oss eller några frågor är ni välkomna att höra av 

er till trygg@upplands-bro.se  

 

Vi passar på att önska er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år! 
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