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Julen nalkas med stormsteg! Det är mycket att göra innan årets största högtid! Vi väntar 
förstås också på snön! Då blir det även ljusare, vilket i sig kan vara brottsförebyggande. 
 
För vi har märkt en ökning av antalet bostadsinbrott i skymningen och de tidiga 
kvällstimmarna. Tyvärr har vi nu lika många bostadsangrepp som förra året vid denna tid! 
 
En observation är ju att de flesta som får inbrott, inte har gjort tillräckligt med det mekaniska 
inbrottsskyddet! Det handlar ibland fortfarande om bristfälliga låsningar på altandörrar, eller 
att kanske nyckeln sitter i på insidan….. 
 
Var observanta! Ring Polisen så fort ni ser något misstänkt! Vi får många tips, men en 
tendens är att tipsen skickas med mail eller liknande, och då är det ofta försent!  
  
På Facebook och andra sociala medier är du mindre skyddad! Lämna aldrig ut känsliga 
uppgifter! Tänk på att allt du skriver kan ses av både onda och goda! 
 
Liksom när du handlar på Internet. Är det för bra för att vara sant – så är det något fel! 
Betala inga varor i förskott och skicka inga varor innan du fått betalt! 
 
Om du reser bort i helgerna - tänk på att skydda bilen - ”Töm bilen själv!”, håll reda på 
bagage, se upp för ficktjuvar, var särskilt uppmärksam! Glöm inte att meddela grannarna! 
 
Var vaksam vid bankomaten – skydda koden! Vakta plånbok och handväska! 
 
Grannstödsbilen, tfn 070 – 763 35 45, vår service- och trygghetsbil för Grannsamverkan, 
rullar troget varje dag! Vill ni ha skyltar eller annan information kan ni kontakta dem. 
 
GRANNSAMVERKA! 
                                                                         
                                                           

                                                                       God Jul och Gott Nytt År !           
  

                                                                  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 i Järfälla  
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: polismyndigheten.stockholm@polisen.se  
             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 
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