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Nu har vintern anlänt litet försiktigt. Vi får se om det blir en vit jul? Idag är det Lucia och det 
enda vita vi ser är luciaskrudarna. Såg ni i morse vad trevligt det var med alla marschaller vid 
rondellerna? 
Mindre trevligt är ju att bostadsinbrotten fortsätter! Det är redan fler än 300 angrepp på våra 
bostäder i år. Enligt uppgift har det för längesedan funnits år som varit värre…….. 
Men det var ju innan vi startade Grannsamverkan och innan vi kunde skydda våra hem med 
tekniska lösningar. Vad kan man då göra som enskild medborgare för att hindra tjuven? 
Jo, man kan vara extra uppmärksam och ringa polisen när man ser något misstänkt i området. 
Man kan se till att skydda alla tänkbara inbrottsvägar till bostaden. Bor jag i lägenhet så 
skaffar jag en säkerhetsdörr, bor jag längst ned så har jag även brytskydd på altandörr och 
fönster. I en villa eller ett radhus så är problemet något större. Givetvis ska jag ha brytskydd 
på altandörrar och även gärna på fönster. Se till så att jag har ett låst handtag på insidan av 
altandörr eller fönster. Sätt inkrypningsskydd på källarfönster och takluckor. Gärna ett 
brytskydd även på ytterdörren om möjligt. Se till så att ingen kan gå ut genom ytterdörren om 
de kommit in annan väg. Hemmabekvämt och bortasäkert! Komplettera gärna med ett bra 
larm! Ordna så bostaden ser bebodd ut även om ni inte är hemma. Sätt timer på belysning, 
radio, TV etc. Töm brevlådan, skotta snö, borsta bort löv och allt annat ni kan komma på för 
att lura tjuven. GRANNSAMVERKA! 
Grannstödsbilen finns också till för er. Den rullar företrädesvis i våra Grannsamverkans- 
områden och överallt där det har varit och kan befaras bli fler inbrott. Grannstödsbilen har 
tfn.nr  070-763 35 45. Där kan ni beställa nya skyltar, broschyrer och få råd och tips!   
Polisens tipstelefon är fortfarande 114 14 men vi har också startat en upplysningstelefon 
här i Norrort:  010-56 307 40 där ni också kan lämna tips och upplysningar/frågor. 
Vid pågående brott, av alla slag, gäller förstås tfn 112! 
Grannsamverkansskyltar har nu delats ut till många områden. I helgen som gick fördelade 
vi 250 nya skyltar. Nu är det upp till er att se till så era områden är välskyltade och mindre 
inbjudande för tjuvarna! 
                                                                                          
                                                           
 
  

                                                                       En riktigt God jul till er alla!  

                                                             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 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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