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Albin Näverberg, Brottsförebyggare

Inga större förändringar jämfört med 2019. Gäller dock att förebygga för framtiden.
Brott
2019
2020
Inbrott i villa/radhus
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i villa
Försök till inbrott i lägenhet
Tillgrepp av bil
Försök tillgrepp bil
Tillgrepp moped
Tillgrepp cykel
Tillgrepp Båt+ motor
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Vi ser en mindre ökning angrepp på lägenheter. Brutna fönster vanligast. Om ni är med i
Grannsamverkan eller har dna-märkt era tillhörigheter är det lämpligt att sätta dekaler om detta
i fönstren. Som information vad gäller inbrott i bil som jag inte registrerat kan sägas att äldre
bilar blir bestulna på Katalysatorer. Se till att dörrar och fönster är stängd och låsta, gäller även
vindsfönster.
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Kontrollera att listerna runt treglaspartierna inte är lätta att demontera.
Låt inte stöldbegärliga saker ligga framme och synliga.
Se till att det finns Treglasfönstren är försedd med fler kluddar med silicon.
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. Hjälp till med gräsklippning, låna grannens parkeringsplats.
Glöm inte bort garagedörrar.
Se till att stegar och liknande är undanplockade eller fastlåsta.
Godsmärkning med DNA är effektivt.
Se över lås och låsning av garage. Viktigt att inte ge tjuven tillfälle i onödan.

Observera att polisens reception i Järfälla är stängd fortsättningsvis.
Albin Näverberg // 0708-95 15 08

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro

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.

www.polisen.se

Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg
Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna
Tele: 114 14
E-Mail albin.naverberg@polisen.se

www.infoom.se/14371

www.samverkanmotbrott.se

