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Tre kontaktombud från vår grannsamverkansgrupp deltog i närpolisens informationsmötet 
med Örjan Brodin och Ulrika Andersson i Knivsta Kommunhus tisdag kväll 17 oktober. Det 
var Ramona Fredriksson, Kerstin Runnding och Britt-Mari Olofsson. Örjan är närpolis i 
Knivsta och skriver i Polisrutan i KnivstaNytt varje vecka. Ulrika är ansvarig polis för 
grannsamverkan i Knivsta och Uppsala ( ulrika.e.andersson@polisen.se )  

Det finns numera 46 grannsamverkansgrupper i Knivsta och fler är på väg att startas upp. 
Detta täcker in ca 1.000 hushåll bland Knivstas ca 17.000 invånare, i jämförelse med ca 7.000 
hushåll i hela Uppsala. 

Bostadsinbrotten i Knivsta har varit 17 st under 2015, 24 st under 2016 och 25 st under 
första halvåret 2017. Sedan början av sommaren och fram tills nu har det varit relativt lugnt 
på inbrottsfronten, men det kan ta ny fart nu under de mörkare höstmånaderna. Dock lär en 
mycket brottsaktiv person ha flyttat ifrån Knivsta under året. Gärningsmännen återkommer 
ofta till samma bostadsområde inom en 14-dagarsperiod, bland annat har området kring 
Oleda gård på kort tid haft ett flertal inbrott. Annars är det framför allt Alsike som varit 
särskilt utsatta för bostadsinbrott under de senaste åren.   

Fräscha skyltar om grannsamverkan i bostadsområdet är viktigt och har en brottsföre-
byggande effekt. Hela 18 av 20 intervjuade inbrottstjuvar säger att de undviker områden där 
skyltarna ser nya ut. Lampor som tänds med hjälp av timer vid skymningen är också viktigt. 

Ungdomsrelaterade brott som skadegörelse sker ofta vid skolor, och många ungdomar 
samlas numera vid Alsikes pizzeria och den nya Brännskärsskolan. Under helgerna behövs 
det flera nattvandrare i Knivsta. Alsike saknar helt nattvandrare idag, vilket inte är bra. 

Knivsta saknar en stationerad områdespolis idag, kanske kan det bli aktuellt år 2019. För 
närvarande är det endast Örjan Brodin som bemannar ett litet kontor i Knivsta Kommunhus 
onsdag eftermiddagar. I Uppsala finns sex stycken ingripande polisgrupper, varav en även 
ska täcka upp Knivsta vid behov. Polisens Kontaktcenter i Uppsala PKC bemannas av civila 
poliser och nås på telefon 114 14 för frågor och tips. Vid pågående brott ringer man 112. 

Så kallade Polisvolontärer rekryteras just nu. Det är frivilliga volontärer som ska hjälpa 
polisen med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Lämpliga kandidater 
kommer att utbildas för uppgiften. 

Polisen uppmanar oss att låsa in stöldbegärligt gods som trädgårdsmaskiner, båtmotorer, 
däck, cyklar, etc. Polisen uppmanar oss också att skaffa utrustning för DNA-märkning av 
stöldbegärliga saker. Det är ett unikt och osynligt lack som kan penslas på det man är rädd 
om. DNA-märkningen skapar spårbarhet även internationellt och brukar avskräcka 
kriminella.  Läs mera om dna-märkning på  www.polisen.se/markdna. 

  Britt-Mari Olofsson, samordnare för grannsamverkan i kvarteret 

mailto:ulrika.e.andersson@polisen.se
http://www.polisen.se/markdna

