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 Läs mer om Grannsamverkan, Grannstöd & lokalpolisen på hemsidan Samverkan Järfälla

Hösten och mörkret är här…. Med allt vad det medför beträffande inbrotten i bostäder.
Förra hösten var mörk även i det perspektivet med många inbrott, vilket höll i sig även in i 
vintern.
Så det är hög tid att se över sitt inbrottsskydd och belysningen runt våra fasader samt 
insynsskyddet.

Hittills i år har vi 154 anmälda inbrott och försök till inbrott i villa/radhus/lägenhet.
I fjol under samma tidsperiod var antalet 173 st.

Frida Törnwall och Magnus Nilsson heter de nyligen utsedda kommunpoliserna
i Järfälla /Upplands-Bro.
De ska jobba i samverkan med kommunen med förebyggande frågor och kommer att
inleda arbetet med medborgardialog och medborgarlöften under 2016. 
Grannsamverkan och Grannstöd är ju en del av samverkan idag mellan polis och kommun, så vi 
får snart veta vad och hur detta påverkar arbetet i dessa frågor.

I övrigt beträffande omorganisationen händer det en hel del nu i förberedelserna att bemanna
Lokalpolisområdena med de resurser, som kommer att krävas i målet att få ut minst hälften av
polisens resurser lokalt.

Vi har under hösten utbildat ett antal informatörer från Grannstöd.
Dessa ska vara behjälpliga med att informera/utbilda styrelser och kontaktpersoner för enskilda 
grannsamverkansområden, för att uppnå den bästa effektiviteten i Grannsamverkan i kommunen.

Informationsuppdraget kommer i första hand riktas mot nyanslutna områden, men kan, om det 
faller väl ut, innebära möjligheten att redan anslutna områden, som behöver lite nystart, kan få 
besök av informatörerna.

Ett effektivt område är ju inte bara ett område med uppsatta skyltar, utan av vaksamma
boende som vidtagit egna brottsförebyggande åtgärder och kommunicerar med varandra.

Med förhoppning om en trygg höst!

 
 Björn Svensson, polisinspektör


