
Hej alla Grannsamverkare i Uppsala kommun! 
  
Våren är här och jag kan glädjande meddela att trenden av enstaka polisanmälda 
bostadsinbrott fortsätter även under april månad: 
  
Villainbrott: 
210413 Inbrottstöld, Oslogatan, Ekeby, där okänd gärningsperson slagit sönder en ruta i en 
ytterdörr och tillgripit guld och värdesaker. 
  
Lägenhetsinbrott: 
210422 Inbrottstöld, Bandstolsvägen, Gottsunda, där okänd gärningsperson brutit upp en 
balkongdörr och tillgripit gods. 
  
Inbrott i fritidshus:  
210425 Stöld ur fritidshus, Almunge-Eneby, Almunge, där okänd gärningsperson brutit upp 
en dörr och altandörr med hjälp av verktyg tillhörande fritidshuset. Mat och dryck tillgripet.  
  
Polisen har i samverkan med Uppsala kommun genomfört digitala informations- och 
uppstartsmöten under mars-april. Under dessa möten har det framkommit oro bland 
grannar över förrådsinbrott och cykelstölder. Tips och råd om tidsinställda garageportar, 
Grannsamverkan-app mm, gav mycket givande och intressanta diskussioner som jag vill 
tacka er alla för!   
  
Jag vill även skicka med ett budskapet till er som samverkar via sociala medier, om vikten av 
att polisanmäla brott samt lämna tips och iakttagelser till Polis. Detta påtalas speciellt av 
kollegor som har Grannsamverkan! 
  
Polisen vill fortsättningsvis vara för bedrägerier, där man genom vilseledning gör en 
ekonomisk vinning. Denna trend fortsätter under pandemin, och bedragarna är proffsiga och 
uppfinningsrika! 
  
- Lägg därför på luren om en obekant person ringer och du blir osäker. 
- Ring alltid en anhörig om du känner dig osäker. 
- Lämna aldrig ut personlig information över telefon eller till någon som ska komma hem till 
dig. 
- Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller kod till någon annan. 
- Och…vid pågående brott ring 112. Om brottet ej är pågående ring 114 14.  
                                                                                                                    
Under vår och sommar samlas ungdomar utomhus. I samverkan med Uppsala 
Ungdomsjour vill jag påtala vikten av att det ska finnas trygga vuxna att vända sig till. Ta 
därför gärna kontakt med Ungdomsjouren på deras enhetstelefon: 072-593 63 
98 eller mail: uppsalaungdomsjour@uppsala.se för mer information om Nattvandring.nu i 
ditt närområde! 
  
Trevlig helg med förhoppning om mer vårvärme framöver! 
  
Mvh 



  
Områdespolis Ulrika Andersson 
Lokalpolisområde Uppsala & Knivsta 
  
 


