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Dags att summera sommaren i Järfälla
En snabb tillbakablick 1 juni till och med 31 augusti visar på en mycket negativ
brottsutveckling avseende stölder.
Brott

2016

2017

Inbrott i villa
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i villa
Försök till inbrott i lägenhet
Stöld av cykel
Stöld av moped
Stöld av motorcykel
Inbrott i garage

24
16
4
2
133
18
15
20

67
29
14
5
158
27
9
17

Alla måste bidra till att stölderna minskar. Polisen kommer under hösten att göra flera insatser
för att förebygga stölder och i bästa fall gripa förövare. Samarbetet med Grannstödsbil och
Polisens Volontärer kommer att intensifieras.
Du som boende kan bidra genom att vara uppmärksam och meddela polisen om dina
iakttagelser. Du kan även förbättra skyddet mot stölder.
Många inbrott sker genom att treglaspartiet i fönster lyfts ut efter att listerna utanför enkelt
lossats. Du kan fästa listerna med envägsskruv eller med stjärnskruv varefter
stjärnspåret borras sönder. Det är även möjligt att sätta silicon mellan treglasparti och
fönsterram innan listerna sätts på plats.
Många fönster och altandörrar bryts upp. Förse altandörren med lås och c-list eller liknande
och fönster med fönsterlås. Försök att ansa bland växtlighet så tjuven inte kan arbeta dolt
bakom denna.
Se över garagedörrarna med lås. Lås cyklarna med dubbla lås, ofta ett krav från
försäkringsbolaget.
Med gemensamma krafter hoppas vi kunna vända denna trend, men behovet av hjälp från er är
ett måste.
Vill du ha en nystart eller starta Grannsamverkan, ring Albin Näverberg 0708-951508
Läs mer om Grannsamverkan, Grannstöd & Närpolisen på polisens hemsida på Facebook, Polisen
Järfälla/Upplands-bro

Kontakta Polisen:

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro

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.
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