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Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg
Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna
Receptionens öppettider i sommar måndag t.o.m. torsdag 09:00-17:00.
lunchstängt 12-13.
www.polisen.se Även för polisanmälan!
lpo-jarfalla.kansli@polisen.se För tips och övriga ärenden till polisen.

Sommarbrevet
Försommarvärmen har dämpats något och det väntas regn och sämre väder under midsommarhelgen.
Många ska resa bort till sommarstuga och turistmål. Se till att ha fungerande lysen, däck med bra
mönsterdjup och fräscha torkarblad. Starta resan i god tid eller vänta till den värsta rusningen är över.
Bättre komma fram helskinnad lite senare än att inte komma fram.
Ett par tips för själva körningen. Håll bra avstånd och stressa inte med omkörningar. Se upp för vattenplaning.
För att förebygga inbrott i bostaden, 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.
I början av juli kommer tillbakablicken avseende inbrott och stölder. Via infoom.se och kod 14371
kan du läsa om de senaste inbrotten.
Jag hoppas att ni alla får en skön och avkopplande ledighet. Hör av er om ni ser något som avviker.
Albin Näverberg
0708-95 15 08

.

