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Äntligen fint väder! Vi har redan glömt snökaoset. Snart är det sommar, sol och semester! 

Därför är det dags att förbereda sig för att våga lämna bostaden utan att tjuvar och annat 
lösker folk utnyttjar din bortovaro. Du har väl en väl fungerande Grannsamverkan där du bor? 
Det kan minska risken för inbrott med upp till 26%. Se till att alla Grannsamverkansskyltar är 
hela och rena. Tala om för grannarna om du åker bort mer än några dagar. Ordna det 
mekaniska inbrottsskyddet så gott du kan! Fönster, altandörrar och ytterdörren. Hur har 
grannen gjort? Komplettera gärna med ett godkänt larm! Förvara inga värdesaker hemma! 
Märk dina ägodelar och tag gärna några kort inomhus. Det kan du ha nytta av om det värsta 
händer!  
Dra inte ned alla persienner, låt huset eller lägenheten se bebodd ut! Hjälp varandra! Häng ut 
tvätt, plocka inte rent i trädgården på leksaker, låt radion gå på timer liksom viss belysning. 
Parkera på grannens uppfart om det är aktuellt. Ordna med soptunnorna och allt annat för att 
lura tjuven! Och ni som är hemma – ring polisen så fort ni ser något misstänkt! Hellre en gång 
för mycket än en gång för litet! 
 
Hittills i år har bostadsinbrotten ökat med c:a 25 % jämfört med i fjol. Inbrotten är spridda 
geografiskt i nästan hela Järfälla. Även om det var värst i våras finns det anledning att se om 
sitt hus. Ännu värre står det till med bilbrotten, främst inbrott i bil. Där ser vi en ökning med 
c:a 30 %. De områden som särskilt sticker ut i statistiken är hela Outletområdet i Barkarby 
och vid Stäkets trafikplats. Går ni in för att handla något, lämna inga lockande saker i bilen. 
Det kan räcka med en påse smutstvätt eller en väska med träningskläder för att locka tjuven. 
 
Ett annat problem är de kringresande hantverkare som härjar i trakten. Det handlar om 
plattläggning, taktvätt, asfaltering och annat. Anlita inte dem! Använd seriösa hantverkare 
med F-skattesedel (och möjlighet till ROT-avdrag). Så länge folk anlitar dem så kommer 
problemet att kvarstå. Kommunen har redan dryga kostnader för renhållning efter att de 
lämnat sina tillfälliga läger. 
 
Grannstödsbilen, tfn 070-763 35 45, kör förhoppningsvis hela sommaren för er skull. 
                                    Poliskontoret är bemannat och receptionen har öppet som vanligt. 
                                    Tisdag o torsdag kl. 9 – 13, onsdagar 9 – 18. 
                                    En riktigt skön och brottsfri sommar tillönskas er alla! 
 
                                                             Roland Borgström 
Ge inte tjuven chansen!                       Närpolisen i Järfälla                                                                 

          

          

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 även göras via Internet. 

 

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