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    Statistik diverse brott 
     

 

Brott  Bro 2017 2018 K-ängen  2017 2018 

Villainbrott 4 2  11 1 

Försök villa 2 1  2 - 

Inbrott Lägenhet 1 -  3 1 

Försök lägenhet 3 1  1 2 

Inbrott i garage 10 2  4 2 

Tillgrepp bil 5 5  1 5 

Tillgrepp cykel 6 6  12 8 

Tillgrepp moped - -  2 1 

Tillgrepp båt - 5  1 1 

Rån o grovt rån 1 4  - 1 

Våld utomhus 10 2  3 6 

 

Siffrorna ser bra ut jämfört  med föregående år bortsett från tillgrepp av båt i Bro och ökningen av 

tillgrepp av bil i Kungsängen. På våldsbrottsidan oroar rånen i Bro och våld utomhus i 

Kungsängen. 

 

Vad gäller bilarna gäller det att förvara nycklar på ett ställe som förhindrar att nyckeln kan läsas 

av. Bilnycklarna sänder hela tiden signaler som kan avläsas till och med genom en lägenhetsdörr. 

Uppspelning av signalen ger förövare möjlighet till att stjäla bilen utan nyckel eller liknande. 

 

Vi är inne i läslovet men det dröjer sedan inte länge innan julen knackar på. Som alltid gäller det 

att inte exponera åtråvärt gods, att hjälpas åt med tillsyn av varandras bostäder och då nu snön 

kommer, se till att det finns spår i den eller att snön skottas/borstas undan. 

 

Besvära den eventuella ”snokande” förövaren med ett litet vänligt ”vem söker du” eller liknande. 

Glöm inte att underrätta mig och din kontaktperson om du ser något skumt. 

Albin 

 

PS Lämna inga tända stearinljus utan tillsyn. DS 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

Närpolisen i Järfälla: 
Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg 

Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 

Tele: 114 14 

E-mail: lpo-jarfalla.kansli@polisen.se 

             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 
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