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GRANNSAMVERKAN  MOT  BROTT  (GMB) 
Kylan verkar hålla i sig och snön fortsätter att falla! Det avhåller dock inte våra 
flitiga inbrottstjuvar från att vara ute och härja. Vi har redan i år haft över 200 
angrepp på våra bostäder. Det är mer än i fjol, som ändå var något slags 
rekordår. I angreppen räknas in alla försök, som är cirka 40 st. hittills. 
Anmärkningsvärt är att hälften av alla angrepp nu gäller lägenheter. 
Vidare kan vi på villor och radhus se att även ytterdörrar angrips. Det är ett 
nytt fenomen som också betyder att vi bättre måste se över inbrottsskyddet där. 
Alltså är det inte bara altandörrar och fönster som måste skyddas! 
Många inbrott har dessvärre drabbat även larmade hus. Gärna larm, men först 
ett bra mekaniskt inbrottsskydd! Fråga oss eller våra eminenta låssmeder om ni 
inte vet hur. Hur har grannen gjort? 
Grannstödsbilen, tfn 070-763 35 45, fortsätter troget att patrullera Järfälla. 

Nu finns det en Grannstödsbil även i Upplands-Bro och vi samarbetar ibland 
med dem. Att köra i inbrottsdrabbade områden, dela ut information, hämta 
hittegods och cyklar, se över skyltningen i Grannsamverkansområden, 
rapportera klotter och annat, är några av bilens uppgifter. Viktigast är dock att 
synas och öka tryggheten och förhoppningsvis minska brottsligheten i Järfälla. 
Apropå Grannsamverkansskyltar så är de i vissa områden bedrövliga! 
Fortfarande kan man se trasiga, urblekta och klottrade skyltar. Även en del blå-
vita från förr i tiden. Vissa områden saknar ibland skyltar! Ni vet väl att ett väl 
fungerande Grannsamverkansområde kan minska inbrottsrisken med 26%.  
Och skyltningen är en del av det! Hämta nya skyltar hos oss eller ring Grann- 
stödsbilen – så kan de leverera direkt till angiven adress. 
Töm bilen själv! Lämna inga julklappar eller bagage ur sikte! Se upp för fick- 
tjuvar! Kör försiktigt och be grannen se till ert hus om ni reser bort! 
Men framför allt – EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR önskar 
Närpolisen i Järfälla/Roland Borgström 
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