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Hej alla Grannsamverkare. Vi bokför slutet på sommaren 2014 och konstaterar 
att vi haft ett bra Grannstöd, som i sommar, med undantag för några enstaka dagar, har 
haft bevakning med våra duktiga förare nästan hela perioden.

Beträffande inbrotten i bostad, så är det en glädjande minskning jämfört med
föregående sommar.
Inbrotten har inför sommaren varit på en högre nivå, men som sagt så har det planat
ut tack vare lägre nivå mellan juni och augusti.
2013 hade vi 62 inbrott inklusive försök. (Totalt januari – augusti 149 st)
2014 är siffran 56 inbrott inklusive försök. . (Totalt januari – augusti 158 st)

  Vi närmar oss en ny organisation och den skarpögde kan se att logotypen  
   uppe till vänster ser annorlunda ut jämfört med tidigare utskick.

Från årsskiftet blir Polisen 1 gemensam myndighet. Från att ha varit uppdelade på 21 
myndigheter i landet tidigare. Så logotypen med texten ”Polismyndigheten i Stockholms Län”
är på väg att fasas ut ur verksamheten.

Vad den nya organisationen innebär rent konkret i detalj på lokal nivå är för tidigt att svara 
på. Det Brottsförebyggande arbetet kan komma att se förändringar och vi har all anledning att 
återkomma till detta senare när det blir klart.

Se över sommarens växtlighet så att inte slyn utgör insynsskydd för
inbrottstjuven! 
En god idé kan vara att installera lite extra ljus, kanske med rörelsestyrd sensor,
för att begränsa för ont sinnade att kunna agera vid husknuten i mörkret….
November är den månad då flest villainbrott anmäls, tätt följd av oktober och december.

 Besök gärna hemsidan Samverkan Järfälla för mer information www.22422.infoom.se

 ………………………..
Björn Svensson, Polisinspektör
Närpolisen i Upplands-Bro

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 i vissa fall kan även göras via Internet.

Närpolisen i Järfälla:
Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna
Tele: 114 14
E-mail: napo-jarfalla.stockholm@polisen.se

 (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.)
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