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GRANNSAMVERKAN  MOT  BROTT  (GMB) 
God fortsättning på det nya året!  
Och ja, det kommer en vår, även om vintern verkar lång och snörik!  
Det är dags för en sammanfattning av det gångna året. 
De fullbordade bostadsinbrotten ökade i Järfälla med 5% jämfört med 2009. 
Men hela ökningen och mer därtill, faller på lägenheterna. I rena siffror var det 
under 2010 (inom parentes 2009): 92 (96) inbrott i villa/radhus, 91 (77) inbrott 
i lägenheter, 16 (24) försök till inbrott i villa/radhus, 29 (25) försök till lägen-
hetsinbrott.  
Andra brott: tillgrepp av cykel/moped 302 (243), snatterier 685 (680), tillgrepp 
av bil – försök till bilstöld – inbrott i bil - har också ökat- 778 (629), misshandel 
inom- och utomhus, äldre än 17 år, 464 (454). 
I övrigt påstås det vara en minskning av anmälda brott i riket med 3%. Vi får se 
när de slutliga siffrorna kommer. Det brukar vara omkring 8.000 anmälda brott 
per år i Järfälla. Trots att befolkningen ökar sakta men säkert……… 
Min vädjan om att byta ut dåliga Grannsamverkansskyltar verkar i många fall 
ha klingat ohörd! Fortfarande kan man se klottrade, trasiga och ogiltiga skyltar. 
Det signalerar ju att Grannsamverkan inte fungerar något vidare i det området! 
Ska vi låta Grannstödsbilen, tfn 070-763 35 45, demontera dåliga skyltar och 
stryka området ur registret? Ett annat alternativ är ju att hämta eller beställa 
nya skyltar och montera dessa, kanske vid vårstädningen? 
Glöm inte att meddela när ni byter e-postadress, både inom området och för 
kontaktombudens del, till polisen. Annars riskerar ni att bli utan information! 
Vi har idag 220 Grannsamverkansområden i Järfälla. De flesta fungerar mycket 
bra! Vi kan också välkomna några nya områden i gemenskapen! 
I år ska vi alla försöka göra vad vi kan för att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i vårt fina Järfälla! Ring hellre en gång för mycket än en gång för 
litet, när ni ser något misstänkt! 
Glad vår – i sinom tid! 
 
Roland Borgström 
Närpolisen i Järfälla 
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