
www.polisen.se                      www.22422.infoom.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 i vissa fall kan även göras via Internet.

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro
Besöksadress: Hästskovägen 88
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna
Tele: 114 14
E-post: mailto:napo-jarfalla.stockholm@polisen.se

 (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.)
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Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro   2015

Björn Svensson, polisinspektör   Nr 3  

2015-12-07

 Läs mer om Grannsamverkan, Grannstöd & lokalpolisen på hemsidan Samverkan Järfälla

Inbrott lägenhet/villa inkl. försök 1/1 – 7/12 resp. år          
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Bostadsinbrott
Efter insatser från bl a Grannstöd, så ser vi en trend med ökad vaksamhet i Grannsamverkansområden efter förra 
vinterns stora antal inbrott. Fler tips och underrättelser om iakttagelser/observationer når oss. 
Vi ser dock att mycket återstår för att nå ännu bättre resultat. I genomgång av anmälningar så finner vi också att 
väldigt få av de utsatta bostäderna varit utrustade med inbrottslarm eller andra förstärkningar av inbrottskyddet.

Om man har en äldre typ av lås på dörrar och fönster och bor insynsskyddat, så är det snarare en tidsfråga innan man
blir utsatt för inbrott. Man måste som bostads ägare inse den faktiska riskfaktorn och skydda sig efter det. Tänk som 
tjuven!

  Om iakttagelser görs under dagtid: Ring Grannstöd på 070-763 35 45och polis på 114 14!

Öppettider Jul & Nyår
Onsdag 23:e december samt onsdag 30:e december har polisstationen i Jakobsberg öppet kl. 09.00-14.00.

Smällare & Fyrverkerier
Slutligen en uppmaning om att respektera det fridfulla kring helgerna i bostadsområden!
Många, inte minst djur, mår dåligt av för flitigt användandet av pyrotekniska produkter.
Att ”köpa ut” eller överlåta pyrotekniska produkter åt minderåriga är straffbart!

 

God jul  & Gott nytt år!

 

 Järfälla
2012: 213 st.
2013: 205 st.
2014: 235 st.
2015: 209 st.


