
16.00 
 
 
 

 

Tiden mellan hägg och syren blev kort i år! Men det är en härlig tid – bara vi slapp alla brott 
och allt elände som tyvärr ändå sker. 
 
Angreppen på våra bostäder är nu 105 st. hittills i år. Samma tid i fjol var det 92 – och då var 
2011 ändå ett rekordår. Men det finns trots allt hopp! Det har lugnat sig något den senaste 
tiden. Många har blivit gripna och lagförda. Men också att de ägnar sig åt annan brottslighet. 
Förhoppningsvis som ett kvitto på polisens insatser. Både Västerort och Norrort har ju nu 
särskilda kommissioner som jobbar mot bl.a. bostadsinbrotten. 
 
Det finns alltså all anledning att Grannsamverka. Ökad uppmärksamhet, bra lås och 
anordningar på alla dörrar och fönster, aktiva grannar och tydliga Grannsamverkansskyltar är 
sådant som avskräcker eventuella ogärningsmän. 
Under året har vi kunnat välkomna flera nya områden i gemenskapen. Även har det varit 
nödvändigt med en nystart av vissa områden. Glöm inte att anmäla förändringar av 
huvudkontaktmän och deras e-postadresser. 
 
Grannstödsbilen, tfn 070 – 763 35 45, kör dagtid, främst i Grannsamverkansområden, hela 
sommaren. Bilen har nu Järfälla Kommun tagit över inom ramen för ett tryggt och snyggt 
Järfälla. Tidigare huvudman var ett försäkringsbolag. Från bilen kan ni beställa bl.a. nya 
Grannsamverkansskyltar (behovet är stort) och broschyrer. Något de inte kan göra något åt är 
de tankborrningar som fortfarande sker. Främst på helgnätter i Viksjö. 
 
På resande fot gäller det att hålla ögonen på bagage och värdesaker. Se upp för ficktjuvar! De 
blir allt mer förslagna. Använd värdeförvaringen om du bor på hotell och håll reda på passet. 
Bilnycklar räknas idag till värdesaker! Utan bilnyckeln kan inte tjuven stjäla din bil. Förvara 
inte heller lockvaror som väskor, GPS och annat när du lämnar bilen. Bilinbrotten är många! 
Lås fast cykeln och notera ramnumret – så finns chansen att få den tillbaka! 
 
Var uppmärksam och ring polisen om ni ser något misstänkt!  Se till att skydda alla tänkbara 
inbrottsvägar till bostaden! GRANNSAMVERKA! 
Polisens tipstelefon är 114 14.  Vi har också en upplysningstelefon:  010-56 307 40. 
                                                                         
                                                           
 
  
                                                                       Sommarhälsningar  
                                                             Roland Borgström   
 Ge inte tjuven chansen!                  

                        
       

    

    

www.polisen.se                                                    www.samverkanmotbrott.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. 
. 

Närpolisen i Järfälla 
Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg 
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 
Tfn: 114 14, Reception ti. o. to. 9-13, ons. 9-18 
E-mail: jarfalla.norrort@stockholm.police.se  
             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 
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