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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
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 Läs mer om Grannsamverkan, Grannstöd & lokalpolisen på hemsidan www.22422.infoom.se

Sista kvartalsbrevet från undertecknad, som snart lämnar över stafettpinnen till ny, hittills 
okänd, redaktör. Efter semestern byts uniformen mot civil beklädnad med Upplands-Bro kommun 
som arbetsgivare. 

Polisstationen i Jakobsberg har prel. öppet i sommar (vecka 26 - vecka 33) 
tis. ons. samt tors. kl. 09.00-16.00)

Årets fem första månader påvisar ett positivt resultat i anmälningarna avseende bostadsinbrott i 
kommunen. År 2014 hade vi 103 anmälningar, 2015 var det 90 stycken och hittills i år summerar 
vi antalet till 68 stycken. Vi får dock inte slå oss till ro med detta med vetskapen om att hitresta 
konstellationer, under kort tid kan ställa till siffrorna på kant.
Under dagtid kan man med fördel meddela eventuella tips och observationer till Grannstöd, som 
står i direktförbindelse med den lokala polisen. Grannstöd kör på vardagar och kan nås på

070-763 35 45  

Avrundar med några kloka ord såsom: Töm bilen själv! Lås fast din cykel med godkänt lås i 
ramen mot fast föremål! Håll fönster och dörrar stängda när angränsande rum inte är under 
uppsikt! Tala om för betrodda grannar när ni reser bort och be om ett extra vakande öga!

Avslutningsvis vill jag tacka alla för Erat engagemang med Grannsamverkan under de 
åren jag haft ansvaret i Järfälla. 

Tillsammans sänker vi brottsligheten och ökar tryggheten!

Med förhoppningar om en skön brottsfri sommar!

Björn Svensson, polisinspektör


