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               Nu är det vår! 

Äntligen är det april, ljusare kvällar och något varmare dagar samt dags för sommardäck! 

Tänk på att dubbdäck endast får användas fram till idag, 15 april.  

(Det är dock lagligt att köra med dubbdäck efter den 15 april och innan den 1 oktober om det är eller 

befaras bli vinterväglag.) 

Grannsamverkan i Både Sigtuna och Upplands Väsby växer och vi har fått några nya områden 

samt väckt upp några gamla, vilket är kul. Jag har även fått en ny kollega (Helena Nyström). 

Hon jobbar med liknande uppgifter som jag men främst i Sollentuna kommun. Dock kommer 

vi att hjälpas åt med en del uppgifter gällande grannsamverkan.  

Det känns kul att kunna informera om att inbrotten i Sigtuna kommun inte har ökat när jag 

jämför första kvartalet i år med förra året. Vi skall dock vara medvetna om att siffrorna 

varierar lite från år till år och att detta bara är en jämförelse på drygt tre månader. Från 1/1-

15/4 förra året skedde 68 bostads inbrott i Sigtuna kommun och i år samma period har 57 

inbrott anmälts! Bilinbrotten ligger samma period förra året på 83 stycken och i år på 77 

stycken!  

 

Det vi kan se som jag tidigare informerat om är att stölderna av just bildelar ökat kraftigt. 

Under nätterna stjäls främst inredning från bilar samt strålkastare och sommardäck. Främst 

nyare BMW, mercedes Volvo XC 60 och nyare Audi har blivit av med bland annat airbags, 

rattar och navigatorsystem, nu senast i Sigtuna stad. Stölderna ur bilar har i Sigtuna stad ökat 

från 12 anmälda förra året till 17 anmälda brott i år samma period. I Rosersberg och Sigtuna 

är siffrorna mera lika mellan åren. 

Dagtid stjäls främst sådant du glömt/lämnat kvar synligt i bilen, datorer och handväskor mm. 

Dessa stölder är ju lättare att skydda sig emot genom att aldrig lämna kvar något synligt i 

bilen!        

Senaste månadens inbrott i Märsta 16-04-14  

Valstavägen i Märsta kl 15.10 – 15.45 (gått in genom ytterdörren) 

Frejgatan i Märsta kl 19.45 – 19.50 (försök till inbrott, 4-5 maskerade män ses lämna 

lägenheten) 

Valstavägen i Märsta någon gång mellan klockan 11.00 – 00.50 

Grannsamverkan 

vårbladet 
     2016-04-15 

Jenny Markström 

Lokalpolisområde Sollentuna 

Jenny Markström 



Återigen några tips för att minska inbrotten! 
 
Var nyfiken på vad som händer på din gata. Reagera när magkänslan 
säger att det är något som inte stämmer.  
 
Gör det svårare - se till att dörrar och fönster alltid är låsta eller spärrade 
när huset är tomt. Många villainbrott sker genom altandörren! 
 
Lura tjuven - låt det se ut som om du var hemma. Låt någon lampa vara 
tänd. 
  
Ta in posten - låt grannen tömma din brevlåda.  
  
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. Se även över belysningen på din parkeringsplats. 
 
Skaffa larm eller kanske Märk –Dna  
 
 

 

Gå gärna in och läs på samverkanmotbrott.se för att få fler tips om hur 

grannsamverkan kan fungera på bästa sätt. 

 

Följ gärna vår nya ihopslagna facebooksida  (lokalpolisområde Sollentuna)  

 

 
Med vänlig hälsning Jenny Markström, Ansvarig polis för grannsamverkan i  

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 
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Polisen Upplands Väsby  
Besöksadress: Industrivägen 22B 

Reception  tisdagar  09.00-11.00, 12-14.00 

onsdagar 10.00-12.00 13.00-18.00 

E-mail: jenny.markstrom@polisen.se 
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