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Polisens riksnummer                   Dygnet runt       114 14 

Norrortspolisens telefonnr  Dygnet runt  114 14 

SOS NÖD-tfn  Dygnet runt 112 

Lokalpolisen Järfälla, Upplands - Bro 114 14 

Albin Näverberg                                                  0708-95 15 08   

 

Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg 

Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna 

Receptionens öppettider: Tisdagar och torsdagar 09-13 Onsdagar 09-18 

lunchstängt  12-13. 

www.polisen.se   Även för polisanmälan!   

Myndighetens mail är:  lpo-jarfalla.kansli@polisen.se     

www.albin.naverberg@polisen.se 

 

Grannstödsbrev nr 3 

Vi har nu trätt in i den riktigt hektiska månaden maj. Det är månaden då många av våra barn börjar 

söka sig ut i naturen för att i många fall introduceras i alkohol och kanske andra droger.  

Ju närmare skolavslutningen desto tätare dyker dessa fenomen upp. Här är det viktigt att om inte  

Tidigare att börja intressera sig för barnens intressen och aktiviteter. Viktigt att få ut så många 

vuxna som det bara går. 

Lite statistik vad avser Järfälla kommun i jämförelse med föregående år under perioden. 

Brott    2018                    2017 

Inbrott i villa/radhus                              22                         36 

Inbrott i lägenhet                                      10      8 

Försök till inbrott i villa                         5                          15 

Försök till inbrott i lägenhet                    7                          11 

Tillgrepp bil                                            27                                        20 

Försök till tillgrepp av bil                        4                                          5   

Tillgrepp av cykel                                  42                                         51 

Tillgrepp av moped                                  14                                         9 

Sedan sist har Nos och Spaningspatruller utbildats och alla båtklubbar på vår sida Mälaren har gått 

ihop i Båtsamverkan, den gamla 0758-klubben.  

Som tidigare sagts går det att informera sig om begångna angrepp på bostad via infoom.se och  

sökbegrepp 22422. 

 

 

http://www.polisen.se/
mailto:www.albin.naverberg@polisen.se


 

Inbrott i bil                                      170  81 

Som synes har brotten ökat kraftigt inom Järfälla kommun. I stort sett alla områden är drabbade. 

För att förebygga inbrott, några enkla tips. 

❖ Se till att dörrar och fönster är stängd och låsta, gäller även vindsfönster. 

❖ Kontrollera att listerna runt treglaspartierna inte är lätta att demontera. 

❖ Låt inte stöldbegärliga saker ligga framme och synliga. 

❖ Samverka med grannarna för att få huset att se ut som om någon är hemma,  

variera persienner, skaffa timers för belysning och radio/tv och se till att brevlådorna 

töms. 

❖ Glöm inte bort garagedörrar. 

❖ Se till att stegar och liknande är undanplockade eller fastlåsta. 

❖ Under själva resan. Ha eventuellt bagage dolt i bilen. Enbart en väska på en bilstol  

kan utgöra den signal som behövs för att ett inbrott ska inträffa. 

 

Jag hoppas att ni alla får en skön och avkopplande ledighet. Hör av er om ni ser något som 

avviker. 

Albin Näverberg 

Polis i Järfälla 

0708-95 15 08 

 

En liten blomma från mig 



 


