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Är det detta som kallas Brittsommar? Fortfarande fint väder – men litet kyligt på morgonen. 
Hoppas att alla har haft en fin sommar och samlat krafter inför den mörka tid som nu nalkas! 
 
Några som kan utnyttja den tidiga skymningen är ju inbrottstjuvarna. Gärna också innan 
det blir spårsnö. Det brukar vara en uppgång i antalet bostadsangrepp på hösten. Som vi 
tidigare påpekat finns det Timer och annat som kan lura tjuven! Se över inbrottsskyddet! 
Gärna också ytterdörren på villor och radhus. Ofta är det möjligt att montera ett bra och 
effektivt brytskydd även där. Fråga våra auktoriserade låssmeder: Norrlås eller Järfälla 
Låsservice. De vet hur det skall vara och ställer självklart upp för gratis rådgivning. Går ni 
ihop flera i området kanske ni får litet rabatt på inbrottsskydd och montering…… 
Under sommaren har det tyvärr varit ovanligt många bostadsangrepp. Spridningen på dessa är 
över hela Järfälla kommun. Hittills i år 209 st. inbrott och försök till inbrott i bostad. I fjol vid 
samma tid (26/9) var det 141 st…….Emellanåt finns det vittnen och de pratar oftast om 
grupper med ynglingar, 3 – 5 st., som utför brotten. Några har också blivit gripna, men blir 
ofta släppta snart p.g.a. sin ringa ålder. Det betyder dock inte att de går fria för brottet. 
Självklart blir det åtal och rättegång eller överlämnade till sociala myndigheter även för dem. 
För att möta det växande problemet har nu Polisen i Norrort tillskapat en särskild 
inbrottsgrupp som skall ägna sig åt detta växande problem, på heltid. Vi hoppas mycket på 
detta och kanske kan vi få ned siffrorna till mer ”normala” nivåer.  Det finns förstås många 
andra brott som drabbar den enskilde, men inbrott i bostaden är ju bland det mest 
integritetskränkande som kan drabba oss. Låt oss hjälpas åt med att bekämpa inbrottstjuven! 
Några som verkligen hjälper oss alla är våra tappra förare av Grannstödsbilen. Den har troget 
rullat i våra bostadsområden i stort sett hela sommaren. Behöver ni kontakt med dem för nya 
skyltar (behövs verkligen på många håll!), broschyrer eller annat så ring 070-763 35 45. 
Vissa ungdomsgäng har periodvis förpestat den senaste tiden för boende kring några av våra 
skolor. Det är mopedterror, eldning och mycket annat. Undrar om deras föräldrar vet om vad 
deras barn gör när de inte är hemma? 
I morse såg vi åter ett stort läger med husvagnar och bilar vid Brukets parkering nära 
Görvälns slott. Det var de s.k. Asfaltläggarna! Givetvis kommer de bort i sinom tid, men med 
stora renhållningskostnader för kommunen. Och återigen: så länge folk anlitar dem så 
kommer problemet att kvarstå! 
                                                                                         
                                                           
 
  

                                                                       Ha en skön och brottsfri höst!  
                                                             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 även 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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