
Hej alla grannar inom Grannsamverkan i Uppsala kommun! 
  

Här kommer ett sista utskick för år 2021 med polisanmälda bostadsinbrott under november 
och december månad, fram till dags datum. Under december har endast 2 st 
lägenhetsinbrott polisanmälts i Uppsala kommun. Se bifogad fil. Hoppas att det förblir så 
december månad ut! 
  
På förekommen anledning ber jag er vara vaksamma för små tecken som indikerar på att 
någon inte är hemma, så som en omkullvällt soptunna eller snöskyffel, en flyttad dörrmatta 
eller liknande. 
  
Under år 2021 har endast digitala Grannsamverkanmöten genomförts i samverkan med 
Uppsala kommun, och som det ser ut nu är risken stor att vi fortsätter på samma sätt under 
nästa år. Mer information om detta kommer vid ett senare tillfälle.  
  
Uppsala sticker ut i landet när det gäller cykelstölder, och många har säkert blivit drabbade. 
Därför kommer följande råd: 

-          Parkera och lås cykeln på en upplyst plats. 
-          Notera ram-numret på din cykel, för att vid ev stöld kunna göra en polisanmälan. 
-          Använd ett certifierat lås, och inte enbart cykelns lås. 
-          Lås fast cykeln i något som sitter fast. I både ram och hjul. 
-          Förvara cykeln inomhus nattetid, om det är möjligt. 
-          Ta bort cykelsadeln vid parkering i offentlig miljö. 
-          Ta bort och ta med batteriet till en elcykel, och märk batteriet med person- eller 

ramnummer. 
  
Under v 49 genomfördes en sk Trafikvecka i Polisregion Mitt med följande resultat: 

-          3300 st fordon kontrollerades 
-          11 st gripna gärningspersoner misstänktes för brott 
-          2 st personer omhändertogs utan uppehållstillstånd att vara i Sverige 
-          1 person var efterlyst   
-          23 st personer misstänktes för rattfylleri 
-          74 st personer misstänktes för drograttfylleri 
-          59 st narkotikarelaterade brott misstänktes 
-          12 st stöldbrott misstänktes 
-          6 st vapen anträffades 

  
Med anledning av detta uppmanas till försiktighet i jultrafiken! 
Håll hastigheten och avståndet! 
  
Därmed önskas en 
  
God Jul och Gott Nytt År 
  
Ulrika Andersson 
Områdespolis  
Lpo Uppsala-Knivsta, Region Mitt 



 


