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Hej!
Här kommer nu årets sista brev med lite kort information om inbrotten i våra kommuner.
Under perioden 1 oktober 2016 – 18 december 2016 har nedanstående anmälningar gällande
inbrott inkommit:
Järfälla

Upplands-Bro

Inbrott i villa – 50 st.
Inbrott i lägenhet – 24 st.
Försök till inbrott i villa – 7 st.
Försök till inbrott i lägenhet – 11 st.

Inbrott i villa – 15 st.
Inbrott i lägenhet – 14 st.
Försök till inbrott i villa – 2 st.
Försök till inbrott i lägenhet – 6 st.

Nu är vintern här och vi närmar oss storhelgerna. Många är bortresta och då står hus och
lägenheter tomma. Kom ihåg att meddela grannar, släkt eller vänner som kan hålla lite koll och
kanske tömma er brevlåda. De kanske också kan trampa runt i snön, om det kommit nysnö, så att
det blir lite fotspår på tomten och trappen.
Jag vill också påminna om att se över er belysning ute och inne. Använd gärna timer som tänder
några lampor vid olika tidpunkter. I bästa fall kan en upplyst bostad avskräcka potentiella
inbrottstjuvar.
Har man tips eller annan information att förmedla kan man under dagtid meddela
Grannstöd, som står i direktförbindelse med den lokala polisen.
Grannstödsbilen kör på vardagar och kan nås på: Järfälla 070-763 35 45 och Upplands-Bro
070-961 65 30
Polisstationen i Jakobsberg har öppet tisdagar och torsdagar kl. 09.00-13.00 samt onsdagar kl.
09.00-18.00 (lunchstängt kl. 12.00–13.00).
Polisstationen i Kungsängen har öppet tisdagar kl. 13.00-16.30.
Tack för denna gång. Vi hörs igen nästa år.
Polisen i Järfälla önskar er alla en God jul

och ett Gott nytt år.

Mvh Margareta Svensdotter, administratör Polisen Järfälla
Läs mer om Grannsamverkan, Grannstöd & lokalpolisen på hemsidan www.22422.infoom.se

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.

Besöksadress: Hästskovägen 88
Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna
Tele: 114 14

www.polisen.se

www.22422.infoom.se

www.samverkanmotbrott.se

