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GRANNSAMVERKAN  MOT  BROTT  (GMB) 
Välkomna åter efter semestrar och ledigheter! Skolan började häromdagen och 
det känns att vi sakta närmar oss hösten. Särskilt idag när det regnar! 
Sommaren var relativt lugn. Både vad avser inbrott och annan brottslighet. 
Polisen hade också bemanning i Jakobsberg hela sommaren, både yttre 
personal och utredningspersonal. Glädjande nog har vi fått tillökning av polis-
personal. De utlovade två närpoliserna har blivit fyra, som särskilt ska ägna sig 
åt de kommundelar som inte Poliskontoret har. Grannstödsbilen har troget 
rullat hela sommaren tack vare våra frivilliga förare. 
Halvårsstatistiken från BRÅ visar att det har varit 3761 brottsanmälningar 2010 
- jämfört med 2009 då det var 4019 anmälningar första halvåret. 
Bostadsangreppen hittills i Järfälla i år är 110 st., mot 140 samma tid i fjol. 
Antalet lägenhetsinbrott ökar fortfarande och är snart hälften av alla 
bostadsinbrott. Många lägenheter saknar säkerhetsdörr eller så använder man 
bara den ena låset! Detta framkommer vid de brottsplatsundersökningar som 
alltid sker efter bostadsinbrott.  
Givetvis grips också en del tjuvar. Senast ett gäng ynglingar i Hässelby, som 
också hade gods från Järfällainbrott. Utredning pågår fortfarande. 
För den som är särskilt intresserad av lås&larm – skydd&säkerhet vill jag tipsa 
om den stora mässan SKYDD 2010 i Älvsjö,14–16 september (www.skydd.net).  
Vidare kommer en inventering att ske av alla Grannsamverkansområden. Detta 
centralt genom Samverkan Mot Brott/bostadsgruppen. Snart får alla huvud-
kontaktombud mail om detta evenemang. 
 
GLAD HÖST önskar   
Grannstödsbilen, tfn 070-763 35 45,    
och Närpolisen i Järfälla/ 
Roland Borgström 
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