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Snart jul, sju dagar kvar!! 

Jag börjar komma in i mitt nya jobb med grannsamverkan och grannstödsbilen och 

receptionen i Väsby. Det är fantastiskt att se det arbete och engagemang som finns hos många 

av er i samhället. Vi behöver hjälpas år för att lyckas minska brottsligheten och att få ett 

tryggare Väsby. Tyvärr har det stundvis varit en väldigt hektisk höst för mig med många nya 

och gamla arbetsuppgifter. Jag hoppas jag under våren kunna få mer tid för både 

grannsamverkan och grannstödsbilen för att detta skall bli så bra som möjligt. Men vi gör så 

gott vi kan.  

Vår nya kommunpolis Malin Sundström har blivit tillsatt och också börjar komma in i sitt nya 

jobb. Hon tror på grannsamverkan och jag och Malin har ett bra samarbete och har tidigare 

jobbat ihop ute i Väsby. Som det ser ut så blir polisstationen på Industrivägen kvar minst ett 

år till och därefter lutar allt åt att en större station kommer att ligga i Infra city.  

 

Vad har hänt i Upplands Väsby / Brottsstatistik: 

Vi närmar oss nu den period då det sker mest bostads inbrott. Det är mörkt ute och många är 

bortresa över jul och nyår. Vilket ger inbrottsligor chansen att slå till. I år har det hittills skett 

mer inbrott är någonsin i Upplands Väsby. Tänkvärt är dock att det har byggts mycket nytt i 

Väsby senaste åren och att invånarantalet i kommun hela tiden växer. 

 

Stöld genom inbrott i bostad från 1 jan tom 17 december senaste fyra åren i Upplands Väsby: 

 

År                                      Anmälda brott 

2015                                  105 stycken. 41 i Lägenhet och 64 i hus/ radhus 

2014                                  62 stycken 

2013                                  96 stycken 

2012                                  86  stycken 
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Samma period i år har 218 stycken anmälningar gjort gällande stöld ur bil samt försök till 

stöld ur bil. Detta är också ovanligt högt.  

64 anmälningar har gjorts gällande stöld av bilar (tillgrepp av fortskaffningsmedel) samt 

försök till stölder (försök till stöld av fortskaffningsmedel). 

 

Det nya vi kan se i år är flertal bilstölder där man stjäl rattar, airbags och andra bildetaljer. 

Detta har blivit allt vanligare både i vår kommun och på flera platser runt Stockholm. Främst 

har nyare modeller av BMW och andra finare bilar blivit utsatta för denna typ av stölder.  

 

Man kan se att biltillgreppen minskar något men att stölderna ur bilar ökar markant!! 

 

Lämna aldrig värdesaker i bilen då ni lämnar/hämtar på dagis/skolor eller ”springer in” i 

affären!  

Se över belysningen i era områden samt kring parkeringar nu när den mörka perioden närmar 

sig! 

 

Kommande händelser/ att tänka på: 

Har ni egna större möten i bostadsrättsföreningarna eller samfällighetsföreningarna och vill att 

jag skall komma och prata lite om grannsamverkans så hör av er så ser jag om jag kan lösa 

det. Är det någon som har frågor kring grannstödsbilen eller polisens volontärverksamhet så 

kontakta gärna mig gällande detta. Likaså om ni behöver nya skyltar så maila eller ring så 

sänder jag ut skyltar med grannstödsbilen efter jul.  

 

Eller kanske känner ni att grannsamverkan inte fungerar så bra i ert område längre… ta 

kontakt med mig så ser vi hur vi kan få igång det bättre. Kanske behöver nya grannar få lite 

informationsmaterial så att dom vet vad som gäller. Kanske behöver även något nytt 

kontaktombud utses? Eller maillistor uppdateras. 

 

Gå gärna in och läs på samverkanmotbrott.se  

 

 
 
 



Återigen några tips för att minska inbrotten! 
 

 
Gör det svårare - se till att dörrar och fönster alltid är låsta eller spärrade 
när huset är tomt. 

 
 Lura tjuven - låt det se ut som om du var hemma. Tänd lampor och sätt 
på tv:n med timer, be grannen gå in och trampa runt i snön vintertid. 

  
Ta in posten - låt grannen tömma din brevlåda. Redan första dagens 

morgontidning avslöjar att du är bortrest. 
  
Ta bort insynsskydd - röj buskar och annat som låter tjuven jobba ostört. 

  
Ytterbelysning - sensorer som tänder ytterlamporna kan avskräcka den 

som vill jobba i mörker. 
 
Skaffa larm - till och med ett enkelt larm som bara tjuter är bättre än 

inget. 
 

 

Följ gärna närpolisens arbete på facebook, polisen Upplands Väsby. 

 

Dock har denna sida legat nere lite men jag har förhoppningar att uppdatera den 

bättre nästa år! 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!! 
 
 

Jenny Markström, Närpolis Upplands Väsby tel 0727 16 97 50  

 

Jenny.markstrom@polisen.se 

 

 

 

 

 
 

Kontakta Polisen: 
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden 

Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill 

göra en brottsanmälan, tipsa eller har 

frågor.Anmälan kan i vissa fall göras via internet 

 

 

 

 

. 

    

Polisen Upplands Väsby  
Besöksadress: Industrivägen 22B 

Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 

Reception  tisdagar  09.00-12.00 

onsdagar 10.00-12.00 13.00-18.00 

E-mail: napo-upplandsvasby.stockholm@polisen.se  
             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 
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