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Grannstödsbrev nr 2

Påsklovet hägrar och många förbereder sig för besök till släktingar, till sina stugor eller för en

utlandsvistelse.

Lite statistik vad avser Järfälla kommun i jämförelse med föregående år under perioden

1:a januari till och med den 6:e april.

Brott 2017 2016

Inbrott i villa/radhus 71 26

Inbrott i lägenhet 8 14

Försök till inbrott i villa 17 7

Försök till inbrott i lägenhet 8 4

Inbrott i bil 170 55

Som synes har brotten ökat kraftigt inom Järfälla kommun. I stort sett alla områden är drabbade.

För att förebygga inbrott, några enkla tips.

 Se till att dörrar och fönster är stängd och låsta, gäller även vindsfönster.

 Kontrollera att listerna runt treglaspartierna inte är lätta att demontera.

 Låt inte stöldbegärliga saker ligga framme och synliga.

 Samverka med grannarna för att få huset att se ut som om någon är hemma,

variera persienner, skaffa timers för belysning och radio/tv och se till att brevlådorna töms.



 Glöm inte bort garagedörrar.

 Se till att stegar och liknande är undanplockade eller fastlåsta.

 Under själva resan. Ha eventuellt bagage dolt i bilen. Enbart en väska på en bilstol

kan utgöra den signal som behövs för att ett inbrott ska inträffa.

Jag hoppas att ni alla får en skön och avkopplande ledighet. Hör av er om ni ser något som avviker.

Albin Näverberg

Polis i Järfälla
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