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Fortfarande anar vi resterna av den härliga sommaren. Men hösten och den mörka årstiden 
kryper närmare….. 
Riktigt brottsfri blev ju inte sommaren. Ovanligt många bostadsinbrott drabbade Järfälla. 
Därför är nu siffrorna hittills i år nästan lika stora som vi hade i fjol.   
Sammantaget har det varit 131 bostadsangrepp hittills i år, mot 140 samma tid i fjol. 
. 
Dessutom har det den senaste tiden varit oroligt i framförallt Viksjö. Ett stort antal bilbränder 
har drabbat oss. Det värsta var på nybyggda Agronomgränd där en hel Carportlänga med 
många bilar eldhärjades. Också har det varit mycket skadegörelsebrott – främst på bilar. 
Närpolisstationen har också drabbats av tre angrepp den senaste tiden. Om detta kan sägas ha 
samband med tidigare ”sociala oro” är oklart. Utredningar om allt detta pågår givetvis. 
Andra brott ligger i paritet med föregående år, eller t.o.m. lägre. 
 
Identitetsstölder och andra nätbedrägerier ökar dock hela tiden. Om ni handlar på nätet var 
extra försiktig! Betala inget förrän ni sett varan! Tänk på att ta legitimation och kvitton när ni 
köper begagnat gods!  Är det för bra för att vara sant - så är det troligtvis det! 
Under sommaren har flera Järfällabor hittat sina stulna cyklar på Blocket! Tack vare att de 
hade angivit sina ramnummer i polisanmälan, så har det gått att lagföra tjuvarna.  
Dessutom är det hög tid att, om möjligt, börja låsa brevlådorna i förebyggande syfte!                                         
 
Om vi tittar närmare på de bostadsinbrott som varit i år, så kan vi snabbt konstatera att de 
flesta som drabbats inte har gjort några som helst inbrottsförebyggande åtgärder! 
 
Grannstödsbilen, vår service- och trygghetsbil för Grannsamverkan, har troget kört nästan 
hela sommaren. Kontakta dem, 070-763 35 45, om ni behöver skyltar eller annan information! 
  
OBS! Vi har ny e-postadress – för alla ärenden till myndigheten. Skriv Grannsamverkan i 
Järfälla i ämnesraden om ni vill ha kontakt. 
 
Ring direkt när ni ser misstänkt brottslighet! 
                                                                                                         
                                                                            TREVLIG  &  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 göras via Internet. 
 

Polisen Järfälla, Besöksadress:  
Hästskovägen 88, Jakobsberg 
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 
Tfn: 114 14, Reception tisdag o torsdag kl. 9-13,  
onsdagar kl. 9 – 18 lunchstängt kl. 12 – 13. 
E-mail: polismyndigheten.stockholm@polisen.se        
es             
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