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Nytt år och nya möjligheter! Snart kommer våren och fåglarna kvittrar! Det ser vi fram emot! 
Vi ser också fram emot ett ännu bättre år med minskad brottslighet! 
 
Under 2012 anmäldes exakt 8.847 brott i Järfälla. Det var en minskning jämfört med 2011. 
Visserligen liten, men ändå en minskning. Med tanke på att Järfälla har 68.000 invånare så 
anmäldes då 13 brott per 100 invånare. Bättre siffror än en del andra kommuner i länet. 
 
Bilbrotten, i huvudsak inbrott i bil, minskade. Bedrägerierna ökade, liksom våldsbrotten. 
Även narkotikabrotten ökade, men det är ju avhängigt av hur mycket polisen upptäcker. 
Vad som är mycket positivt är att bostadsangreppen minskade med 30% jämfört med 2011. 
Det sistnämnda kunde vi inte tro, med tanke på hur illa det var vissa perioder. Ytterligare en 
positiv sak är att antalet försök till inbrott i bostad ökar. Det tyder på att många ändå gjort bra 
åtgärder med sitt mekaniska inbrottsskydd! En vanlig angreppspunkt är ju, förutom altan-
dörrar och fönster, entrédörrarna till villor och radhus. Om möjligt – montera ordentliga 
brytskydd även på dessa. Av typ Secustrip eller C-list. Alltså hellånga skenor mellan dörr  
och karm. Finns hos våra låssmeder. 
 
Ytterligare Grannsamverkansområden har tillkommit! Senast välkomnar vi BRF Bolinder 
Port in i gemenskapen! En del områden kanske inte riktigt fungerar som de ska? En del 
boende får aldrig någon information. Fråga styrelsen eller samfälligheten om du bor i ett 
Grannsamverkansområde och saknar fortlöpande information. Eller kontakta oss! 
 
Grannstödsbilen, vår service- och trygghetsbil för Grannsamverkan, fortsätter sin fina 
volontärverksamhet. Kontakta dem, 070-763 35 45, om ni behöver skyltar eller annan 
brottsförebyggande information. 
 
Ring direkt när ni ser misstänkt brottslighet! 
                                                                         
                                                           
                                                                                    GLAD VÅR!          
                         
                             
                                                                   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. 
 

Polisen Järfälla (finns på Facebook) 
Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg 
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 
Tfn: 114 14, Reception tisdag o. torsdag kl. 9-13,  
onsdag kl. 9-12 o. 13-18. 
E-mail: jarfalla.norrort@stockholm.police.se  
             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 
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