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God och brottsfri fortsättning på 2014! 
Facit för 2013 var 198 st. angrepp på våra bostäder i Järfälla. Jämfört med 2012 
- så var det trots allt en minskning med c:a 15 %. 
Andra brott som minskat i antal var exempelvis skadegörelse/klotter (minus 8%)     
och misshandel utomhus (minus 10%). 
Största ökningen torde återfinnas bland narkotikabrott och bedrägerier – inte 
minst Internetrelaterade. Även de s.k. bilbrotten har gått upp. Det sistnämnda ett 
av våra verkliga mängdbrott – över 1000 st.! 
Nu stundar åter ljusare tider – åtminstone kanske vi slipper de tjuvar som 
utnyttjar skymningen för sin ljusskygga hantering. 
Givetvis ser tjuven när det är helt mörkt i ett hus, liksom de ser att inga som 
helst förebyggande åtgärder är gjorda! Om vi ska hitta en gemensam nämnare 
för de inbrott som skett genom åren – så är det att, i de flesta fall, inte någon 
brottsförebyggande åtgärd har gjorts. Eller så har det varit otillräckligt. Det är 
först när inbrottet skett som man börjar tänka i de banorna. Ligg steget före 
tjuven och satsa på ett bra mekaniskt inbrottsskydd! Det är det viktigaste och 
sedan kan du komplettera med ett centrallarm. Se också över dina rutiner!  
Låt inte nyckeln sitta i på insidan av altandörren, lämna inte ytterdörren olåst när 
du själv är i trädgården, lås din brevlåda, töm bilen själv, skriv upp ramnumret 
på cykeln o.s.v. Ett av de bästa råden som finns är att starta Grannsamverkan!  
Idag finns det 240 väl fungerade Grannsamverkansområden i Järfälla. 
Dessutom har vi Grannstödsbilen, tfn 070 – 763 35 45, vår service- och 
trygghetsbil för Grannsamverkan. 
Med dessa ord ber jag att få tacka för uppmärksamheten under alla år och önskar 
alla lycka till med den brottsförebyggande verksamheten! Min efterträdare heter 
Björn Svensson och han kommer från april att ta över ansvaret för 
Grannsamverkan och Grannstöd i Järfälla.  
                                                         
                                                                   
                                                                              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. Ej för pass! 
E-mail: polismyndigheten.stockholm@polisen.se  
             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 
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