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Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg
Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna
Receptionen stängd tills vidare efter myndighetsbeslut.
www.polisen.se Även för polisanmälan!
lpo-jarfalla.kansli@polisen.se För tips och övriga ärenden till polisen.

En liten tillbakablick 20200101-20200617
Inbrott Järfälla
Villa
37
Lägenhet
22
Försök villa 10
Försök lgh 18
Stöld moped 28
Stöld av mc 16

2019 samma period
45
26
20
03
22
13

Inbrott Upplands-Bro
Villa
23
Lägenhet
13
Försök villa 07
Försök lgh 02
Stöld moped 04
Stöld mc
01

2019 samma period
11
05
02
04
04
01

En lugn inbrottsvår i Järfälla troligen beroende på större närvaro i områdena då Corona placerat många
hemmavid. Detta gör att vi inte får slappna av utan arbeta aktivt för att förhindra framtida inbrott.
Angreppen på lägenheter har ju faktiskt ökat i Järfälla. Se över dörrlås, kanske ta en titt på säkerhetsdörrar. Altan med dörrar och fönster alltid aktuellt.
Likaså en ökning i Järfälla vad gäller 2-hjulingar. Större engagemang och meddelande till polis
angående dem man ser åka omkring på misstänkt stulna mopeder och mc.
I Upplands-Bro ser vi en större ökning av angreppen på bostad. Villorna utsatta i större utsträckning.
Fönster och altandörrar utsatta men även en del entrédörrar. Vi får vara lite mer på alerten och meddela
iakttagelser till polisen.
Annat viktigt
I dag var sista dagen som receptionen i Järfälla hade öppethållande. Detta är ett myndighetsbeslut då man
satser på digitalisering i högre utsträckning. Det går dock fortfarande ringa och begära tid för, samtal,
rådgivning med mera. Man blir då insläppt till polisen av dem man ska prata med.
Trots allt så är det Midsommar och jag önskar er alla en solig och trevlig sådan!
Albin Näverberg
0708-95 15 08
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