
 

  

  Information från din Närpolis i Järfälla kommun

  om hur ni bäst förebygger inbrott i bostad



 Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans.
Den skapas i din närmaste krets, i din familj, i det hus där du bor

och på ditt jobb eller skola. Du och din omgivning måste bry er om
vad som händer och reagera i tid.

Ett busstreck idag kan vara ett bankrån i övermorgon.
Sätt gränser, bryt tystnaden och anonymiteten, ta tag i

problemen medan de är små.
Ser du Olle så mota honom i grind!

 Inbrott är mer än materiella förluster

Ett inbrott i en bostad är ett intrång i någons privatliv. Det är inte bara ett brott som har
materiella konsekvenser.  Det innebär också ett intrång i människors privatliv.
Den som drabbas upplever ofta stark olust och osäkerhet.
Dessa känslor kan bestå under många år.
Det är inte ovanligt att människor som drabbats känner så starkt obehag att de flyttar till
en annan bostad.
Materiella förluster kan vi försäkra oss mot och bli ekonomiskt kompenserade för.
Men minnen och känslor kan vi inte försäkra.
Gods med affektionsvärde, bland annat arvsgods kan ju inte ersätta minnena de representerar.
Datorer, som är ett populärt objekt att tillgripa, innehåller våra filmer och semesterbilder
och förevigade högtidsstunder som inte har något värde annat än emotionellt.

Den som drabbas av fler inbrott får dessutom betala högre försäkringspremier.
Det finns kort sagt goda skäl, att så långt som möjligt, förhindra inbrott.
Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära.

  Var noga med dina mekaniska inbrottsskydd

De flesta bostadsinbrott är impulsbrott som görs oplanerat av alkohol- eller 
narkotikapåverkade människor. Tjuven väljer då ställen där det verkar vara lätt att bryta sig in 
och där det går att jobba ostört.
Godkända lås, dörrar, galler, gallergrindar och andra mekaniska skydd gör det svårare för 
tjuven. Välj ”ögonmärkta” stöldskyddsprodukter som har intyg eller certifikat från svensk 
Brand & Säkerhetscertifiering.
Har du dessutom bra insyn och belysning så signalerar du tydligt till den potentiella tjuven att 
det är svårt att bryta sig in hos dig utan att bli upptäckt.
Stöldmärk saker du är extra rädd om och sätt upp stöldmärkningsdekaler.

 

 Ökad trygghet skapar du genom:

 GRANNSAMVERKAN MOT BROTT
 MEKANISKA INBROTTSSKYDD

 INBROTTSLARM



 ÅÅTTTTAA VVIIKKTTIIGGAA PPUUNNKKTTEERR NNÄÄRR DDUU VVÄÄLLJJEERR
SSÄÄKKEERRHHEETTSSPPRROODDUUKKTTEERR

Det är svårt att köpa bra säkerhetsprodukter. Följer du de här råden undviker du att lägga 
pengar på dåliga produkter och göra misstag som skapar falsk säkerhet. Det går
inte att låsa tjuven ute, men du kan försvåra inbrottet, begränsa skadan och öka din trygghet.

å Gå inte bara efter utseendet!
Ett hänglås kan t ex se mycket stabilt och välgjort ut, men vara tillverkat i ett material som 
inte tål påfrestning.
En gallergrind som verkar stabil kan ha dåliga lås eller infästningar o s v.
När du väljer mekaniska skydd är det därför viktigt att  vara kritisk och ifrågasätta. Kräv 
verifikationer  på produktens egenskaper.
Det kan vara en uppgift om produkten motsvarar försäkringsbranschens krav, eller lever upp 
till svenska eller europeisk standard.

ç  Låt dig inte förföras av låga priser!

Givetvis finns det bra produkter till bra priser, men se ett lågt pris som en varningssignal
om dålig kvalitet. Det är naturligt att bra produkter kostar lite extra, men prisskillnaden ska 
ställas mot det väsentligt bättre skyddet.

é  Köp inte produkter av dörrknackare!

Många försöker med vilseledande information utnyttja 
otrygghet till att göra snabba affärer.
Dörrförsäljarnas produkter är många gånger undermåliga
och du kan inte avgöra vilket på stående fot.

Varje gång du ska höja skyddet i något avseende är
det du som ska ha initiativet och söka upp 
leverantörer du kan lita på.



è Det är du som måste se om ditt hus!

Du kan inte använda försäkringsbolagens krav som mått på ditt skydd.
Ibland kanske de inte har några utryckliga krav, men det
är inte detsamma som att ditt skydd är fullgott. Eventuella minimikrav är just det
som sägs; ett minimum för att din försäkring ska gälla.
Det betyder att du måste komplettera för att få ett fullgott skydd!

ê  Bra Produkter kräver bra installatörer!

De pengar du lägger ner på bra säkerhetsprodukter är bortkastade om installationen är dålig.
Detta gäller såväl lås och grindar som själva  dörren och dörrkarmarna.

Många tillverkare ställer krav på installatörer, vilket är en bra garanti för kvalitet.
Känner installatörer du litar på, även snickare inom verksamhetsområdet,
kan du väl välja dom.
Tumregeln är dock att vända sig till auktoriserade och godkända låssmeder och larm 
återförsäljare som i sin tur kan rekommendera  andra yrkesmän.

ë  Hos SSF finns fakta!

SSF ger fortlöpande ut en uppdaterad skrift, Säkerhetsguiden 1 produkt.
Den innehåller alla säkerhetsprodukter på marknaden som är provade, certifierade
eller godkända enligt krav och normer. säkerhetsguiden finns hos låssmeder, 
försäkringsbolag, stöldskyddsföreningen och polisen.

í  Hos SSF finns goda råd!

Objektiva och professionella råd när du väljer säkerhetsprodukter kostar inget och ger dig 
extra trygghet innan du bestämmer dig.



ì Larm är ett bra komplement!

Komplettera ditt mekaniska skydd med ett larm, så höjer du vad vi kan kalla inbrottströskeln. 
Larmet verkar i sig avskräckande och rätt installerat så begränsar du skadan om du trots allt 
skulle bli drabbad.
En inbrottstjuv tar i regel god tid på sig för att söka igenom bostaden efter stöldbegärligt gods.
Om larmet avger ett högt ljud på över 100 decibel, så blir det outhärdligt att kvarstanna i 
bostaden samt att ljudet i sig larmar grannar och kringvarande personer. 
I bästa fall så är då skadan begränsad till åverkan vid intrånget som är materiellt 
ersättningsbart.
För att uppnå denna effekt måste dock larmsirenen /sirenerna installeras så att de ger bästa 
effekt akustiskt.
Det är viktigt att larmenheterna placeras skyddat från sabotage.

 VVAANNLLIIGGAASSTTEE IINNBBRROOTTTTSSVVÄÄGGAARRNNAA

 Allmänt om inbrottsrisker  -  Lägenhet

En lägenhet förutsätts i detta sammanhang vara belägen i lägst 1:a våningen i ett 
flervåningshus. (Ej loftgångshus).
Lägenhet i markplan är jämställt  med Markbostad – villa. (Se nästa sida)

A Inbrott sker nästan alltid genom entrédörren. Här sker också utförseln av stöldgods.

B Undantagsvis kan inbrott ske genom balkongdörr eller fönsterparti mot balkong från intill-,
 över-, eller underliggande balkong.



 Allmänt om inbrottsrisker  - Markbostad – Villa

Tillträdesvägarna vid inbrott är i ordningsföljd:

A  Terrass / altandörr och intilliggande fönster samt, om det finns grovköksdörr mot baksida

B  Öppningsbara fönster mot baksida.

C  Entrédörr. Normalt eftersträvas att föra ut stöldgodset denna väg.

D  Öppningsbara fönster mot baksida

E  Förrådsdörren är tillträdesvägen vid stöld ur förråd. Har förrådet eller garaget förbindelse
 med bostadsdelen är denna en högprioriterad inbrottsrisk.



   AANNAALLYYSS AAVV BBEEFFIINNTTLLIIGGTT SSKKYYDDDD

Entrédörr

Om du bor i en lägenhet bör din dörr vara en s k inbrottsskyddad dörr klass 3
eller vardagligt kallad säkerhetsdörr.

Dåligt förankrade karmar (A) bör åtgärdas

Har bostaden ett godkänt lås klass 3 (B) och extralås som du kan låsas när du lämnar 
bostaden?

Öppna dörren och kontrollera om dörren är försett med så kallat bakkantsbeslag (C)
på gångjärnssidan, vilket försvårar uppbrytning.

Om du bor i villa eller bottenvåning, tänk på att:

-  Tjuven väljer alltid den lättaste vägen. Gå runt huset och tänk efter var han lätt kan ta sig in   
 utan att uppmärksammas, exempelvis i skydd av buskar och dålig belysning. Kan du  
 försämra tjuvens förutsättningar?

-  Den vanligaste inbrottsvägen är altan- eller balkongdörr. Kontrollera därför vilken typ av  
 spanjolett du har. (Gamla typer av spanjolettlås ger inget inbrottsskydd och ska därför bytas)

 Kan du låsa dörrhandtaget på insidan?
 Tänk efter om det finns skäl att byta hela dörren!



 Fönster

- Se efter vilka fönster man når
 från marken. Kan dessa låsas                                               
 från insidan?

- Om du sällan öppnar fönstret- kanske
 du istället kan skruva igen det från insidan.

 Garage

- Kan man komma in i ditt hus via garaget?
 Se i så fall till att garageporten har ett
 säkert lås och betrakta dörren mellan garage
 och bostad som ytterdörr.

Hur förvarar du dina värdesaker?

- Tjuven vet att smycken och andra värdeföremål oftast förvaras i sovrummet.
 Kan du hitta ett säkrare ställe eller kanske till och med skaffa ett kassaskåp?

-  Du kanske har värdeföremål som skall förvaras i bankfack?
 Har du dokumenterat dina tillhörigheter med inventarieförteckningen, foto eller video?

-  Har du stöldmärkt allt som är stöldbegärligt och kan polisen identifiera din cykel om den  
 blir stulen?

-  Förvarar du nyckeln till bostaden på ett sådant ställe som tjuven kan lista ut?

- Var ligger bilnycklarna? Oftast hänger de synliga i hallen och är lätt byte, vilket
 kan resultera i att även bilen försvinner. Tjuven blir tacksam för hjälpen av borttransporten
 stöldgodset och försäkringsbolaget kan ha invändningar med nyckelstulna bilar.



  FFÖÖRRBBÄÄTTTTRRAA DDIITTTT SSKKYYDDDD -- EENNTTRRÉÉDDÖÖRRRRAARR

 De flesta inbrott är tillfällighetsinbrott.
 Tjuvar undviker dörrar som det tar tid att bryta upp.

De tycker inte heller om att bära ut saker genom fönster eftersom de då blir lätt upptäckta.
 Det betyder att en bra skyddad entrédörr är viktig om du vill undvika inbrott.

 Slarva inte med att låsa även om du bara lämnar bostaden en kort stund!

Till en dörr hör en karm.                                                                                               

  D
De flesta entrédörrar är idag av god kvalitet. 

Men för att dörrens ska vara till nytta krävs att karmen är rätt monterad (A).
Annars är dörren lätt att bryta upp. Bor du i lägenhet är ett alternativ att behålla befintlig dörr
och innanför den montera en dekorativ gallergrind certifierad av SSF.
Detta kan vara en bra lösning om lägenheten har pardörrar eller där dörrarna av olika skäl,
t e x i kulturmärkta fastigheter,  inte får bytas.
Tänk på att aldrig låsa grinden då du är hemma. Vid en brand måste du snabbt kunna komma 
ut. Ytterligare ett alternativ är att byta ut dörren till en godkänd inbrottsskyddande dörr klass 
2, som ger ett fullgott inbrottsskydd.

Så förstärker du dörrens skydd.

En ytterligare förstärkning av dörren vid låset är en såkallad långskylt. (B).
På gångjärnssidan rekommenderas skydd mot angrepp med s k bakkantsbeslag, tappbärande 
gångjärn och stift genom gångjärnen.

Ett ytterligare alternativ är att montera in ett s k Secustrip. (C)Vilket är ett montage över 
springan mellan dörr och karm av en stålprofil.
Detta gör det svårare för tjuven att bryta upp dörren, eftersom han då inte har något
att föra in brytverktyget i.

Detta förutsätter, för optimal verkan, att man bakkantsäkrat dörren med bakkantstift. (D)

Lås.

Dörren bör ha både hemmabekväm och en bortasäker låsning.
Den hemmabekväma låsningen innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av 
vred. 
Den bortasäkra låsningen innebär att öppning eller låsning måste ske med hjälp av nyckel.

Låsenheten bör ha ett säkerhetsslutbleck, vilket innebär att en stålkåpa omsluter den utfällda 
låskolven och är fastsatt med snedställda skruvar.

Secustrip sett från snett ovan



 
 FFÖÖRRBBÄÄTTTTRRAA DDIITTTT SSKKYYDDDD -- FFÖÖNNSSTTEERRDDÖÖRRRRAARR

 90 procent av inbrotten sker genom balkong- terrassdörrar.
De flesta balkong- terrassdörrar har glasruta. De ligger oftast insynsskyddade.
Tjuven slår hål i rutan, sticker in handen och öppnar dörren, tar sig in och sedan
ut med det du äger.  En låst dörr gör det svårare för tjuven.

Så kan du skydda dig
Dörrar till balkong och terrass bör
vara av god kvalitet, ha säkerhetsspanjolett 
förstärkningsbeslag eller såkallat hakregellås.

Låsbart spanjoletthandtag tvingar tjuven att slå sönder och ta sig in genom fönstret.
Det gör det också besvärligare att föra ut stöldgodset.

Skyddet kan kompletteras genom att installera ett så kallat insparksskydd i dörrspegelns
nedre del. Man särar dörren och monterar in en plåt med minst 3 millimeters tjocklek.

Även här bör man inte glömma bort dörrkarmen, som kan vara en svag punkt i 
sammanhanget.



FFÖÖRRBBÄÄTTTTRRAA DDIITTTT SSKKYYDDDD -- FFÖÖNNSSTTEERR

Fönster är en vanlig inbrottsväg. Godkända fönsterlås eller annan fönsterförsegling kan
avskräcka många tjuvar från att ens pröva den.
Tjuven slår snabbt ett litet hål i fönstret, sticker in handen och öppnar det.
Montera därför fönsterlås. Då kan inte tjuven öppna det på en gång.
Han måste då först slå upp ett stort hål i fönstret för att kunna klättra in.
Det tar tid och medför oväsen och många tjuvar avstår.

På senare tid har också isolerglaskassetter drabbats av att gärningsmännen helt enkelt 
brutit bort den yttre  fönsterramen, lyft ur glaset och klättrat in.
Försegla den yttre ramen med envägsskruvar så att det sitter bättre fast eller
använd träskuv och borra/fräs bort spåren i skruvskallen så att inte de går att skruva ut.

Äldre typer av hus är försett med enkla lås eller snarare en stängningsanordning
med öglor och hakar. Dessa är att betrakta som en direkt inbjudan till inbrott
eftersom som de i regel inte klarar någon nämnvärd påfrestning överhuvudtaget.

 
  Foto: Björn Svensson              



 
 

 FFÖÖRRBBÄÄTTTTRRAA DDIITTTT SSKKYYDDDD -- KKÄÄLLLLAARRFFÖÖNNSSTTEERR

 

 Fönster skyddade från insyn gynnar tjuven.
 Tvinga honom att ta en annan väg. Då avstår han kanske från inbrott.

Så kan du skydda dig

Lås fönstren. På källarfönster -och
andra fönster där tjuven kan jobba
ostört- bör du montera fönsterlås eller
fönsterregling. Tjuven kan visserligen
krossa fönstren, men kryper
ogärna in genom fönsterramen 
kantad av vasst, krossat glas.

Ett annat bra skydd är att montera
Dekorativa galler. De ska sitta på insidan och vara väl förankrade i vägg eller fönsterkarm.
Om fönstret är inåtgående ska gallrena monteras på utsidan.
Infästningen är mycket viktig.
Envägsskruv (som bara går att skruva in – inte ut) eller skruvar med bortfrästa spårskallar
alternativt vagnsbult som förhindrar demontering,  är ett måste vid utvändig montering.

KKÄÄLLLLAARREE && VVIINNDD

Om du bor i ett flerfamiljshus- tänk på att inte förvara värdesaker i vinds- eller källarkontor.
Inbrott i vinds- och källarförråd är mycket vanliga. Om du någorlunda ska kunna förvara dina 
saker i källaren eller på vinden måste det vara besvärligt för tjuven att ta sig in. Principen är 
att tjuven ska stoppas innan han kommer in i själva förrådsutrymmet. Tyvärr är det mycket 
lätt att bryta upp den typ av dörrar som finns. Det går att förstärka inbrottsskyddet genom att 
förstärka dörrblad och dörrkarm.

Många av låsen till vindar och källare har suttit på plats i över 20 år. Många obehöriga kan ha
nycklar till förråden. Dessa lås bör bytas mot lås vars nycklar inte går att kopiera på den 
öppna marknaden. Varje familj bör endast ha en nyckel som går till källare, vind eller 
tvättstuga s k hushållsnyckel. Den ska inte passa i fastighetens entrédörrar, lägenhetsdörr eller 
garage.

Man kan givetvis inte förvara mopeder, cyklar, bildäck i lägenheten, men dessa kan man låsa 
fast i sitt förrådsutrymme genom att trä en vajer med ögla genom godset och förankra det
i vägg och förslutas med ett godkänt hänglås.

I regel täcker inte försäkringen stöldbegärlig egendom som förvaras i källare och vind.



FFÖÖRRBBÄÄTTTTRRAA DDIITTTT SSKKYYDDDD -- VVÄÄRRDDEESSAAKKEERR..

Ditt hem är ingen borg. Det du vill ha hemma måste du förvara i säkra skåp.
Byrålådan är ingen säker förvaringsplats för dina smycken eller värdeföremål.

Smycken och värdeföremål av begränsat värde kan du förvara i ett kassaskåp
som är både inbrottsskyddat och brandklassat. Smycken och värdeföremål för höga belopp 
samt kontanter bör du förvara i ett värdeskåp, som har kraftigare inbrottsskydd än ett
kassaskåp. Det som du är riktigt rädd om bör du förvara i ett bankfack.
När du ska köpa ett skåp för värdeförvaring bör du alltid köpa ett sådant skåp som provats och 
godkänts enligt svensk standard. SSF kan lämna uppgift om godkända produkter.

Om du ska förvara konst eller antikviteter bör du, förutom rätt skåp, även se till det övriga 
inbrottsskyddet i fastigheten som med det mekaniska skyddet och larm som nämnts tidigare.

 Värdeskåp                           dokumentskåp                         säkerhetsskåp

 Utseendet på skåpet säger ingenting om dess kapacitet som inbrottsskydd.
 Dokumentskåpet i mitten  är värdelöst i sammanhanget. Kassaskåp 

 och värdeskåp ska du satsa på vid förvaring av värdesaker

Vilka skåp passar för värdeförvaring?

Tunnplåtskåp
Ger inte någon brand-, inbrotts- eller sekretesskydd. Det kan användas som kortregister, arkiv 
eller klädskåp.
Dokumentskåp
Skyddar endast mot brand och är till för förvaringar av affärshandlingar, dokument etc. De 
ger således inget inbrottsskydd. Hit hör data- och diskettskåp.
Stöldsskyddskåp1
Skyddar endast mot inbrott och kan användas i offentliga lokaler, för personliga tillhörigheter 
där viss uppsikt finns. 
Stöldsskyddskåp2
Skyddar endast mot inbrott och kan användas i offentliga lokaler där man vill ha en högre 
säkerhet.
Säkerhetsskåp
Skyddar endast mot inbrott och kan användas i hemmen för förvaring av mindre antal 
smycken och andra värdeföremål. Större dyrbarheter och värdehandlingar bör förvaras
i bankfack.
Kassaskåp. 
Är ett säkerhetsskåp som även klarar brand.
Värdeskåp
Skyddar både mot brand och inbrott. Hur stora värden skåpen är godkända för har 
försäkringsbolagen  uppgift om.



KKllaassssnniinngg aavv iinnbbrroottttsssskkyydddd fföörr ddöörrrraarr oocchh fföönnsstteerr

Enligt det europeiska klassningssystemet i SS-ENV 1627 indelas dörrar och fönster efter sin 
skyddsförmåga i 6 olika klasser, där klass 1 är den lägsta och klass och klass 6 den högsta.
För varje klass  finns en vägledning om vilken typ av inkräktare klassen svarar mot,
se nedan tabell.
Kraven för respektive klass gäller dörrarnas eller fönstrens förmåga att motstå ett angrepp 
med de verktyg en viss typ av inkräktare eller inbrottstjuv kan förväntas ha tillgång till.

Den vanligaste klassningen för säkerhetsdörr är klass 3.

Skyddsklass        Vägledning för val av inbrottsskydd enligt förväntad inbrottsmetod

 1.           Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom fönster, dörr eller jalusi
 genom åverkan utan verktyg. (Sparka, riva, bända).

 2.           Lika klass 1 men inkräktaren är utrustad med mindre verktyg som 
 skruvmejsel, tång eller dylikt.

 3.  Inkräktaren förväntas försöka bryta sig igenom med användning av
 flera skruvmejslar samt kofot.           

 
 4.  Inkräktare förväntas ha viss erfarenhet av inbrott och utöver verktyg i 

 klass3 även ha tillgång till såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borr.

 5.  Inkräktaren förväntas vara en erfaren inbrottstjuv och utöver verktygen 
 enligt klass 3 även ha tillgång till en omfattande uppsättning av hand-
 och maskindrivna verktyg inklusive vinkelslip med en skiva av 125 mm diam

  6.  Lika klass 5 men inkräktaren är utrustad med vinkelslip med skiva med 230 diam 

Observera försäkringsbolagens krav då gods över ”normalvärdet” förvaras i bostaden.
(Mynt- konst- frimärkssamlingar o dyl.)       



FFÖÖRRBBÄÄTTTTRRAA DDIITTTT SSKKYYDDDD -- MMÄÄRRKK,, RREEGGIISSTTRREERRAA..

Operation märkning.
Av polisen eller försäkringsbolaget kan du låna en märkutrustning, med
vilken du kan gravera, rista in eller med osynligt bläck märka dina ägodelar.

Märk utrustningen med ditt personnummer och om möjligt sätt sedan etiketten operation 
märkning med ögonsymbolen över märkstället.

I och med att godset är märkt med personnummer, kan polisen snabbt hitta ägaren, 
innehavaren av personnumret.

Det går att märka det mesta materiel som har en hård yta.
Om du märker föremål av metall för utomhusbruk är det tips att du, innan du applicerar 
etiketten, rostskyddar genom att pensla på lite försegling av klarlackstyp, exempelvis
transparant nagellack.

På senare tid har även så kallad DNA-märkning visat sig vara en effektiv märkmetod.

 Cykeln märks under
  sadeln på sadelstolpen.

 Godset blir svårt för en 
  tjuv att avyttra samt 

 lätt för polisen att finna
  ägaren om cykeln bara

 ”lånas” och slängs i 
  i diket.    

 Notera ramnumret och ha det tillhands vid eventuell stöldanmälan.

Upprätta lista på det märkta godset på  HEMMETS INVENTARIEFÖRTECKNING.
 Fotografera gärna dina inventarier och förvara dokumentationen annorstädes.



GGRRAANNNNSSAAMMVVEERRKKAANN MMOOTT BBRROOTTTT

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har 
hört ordet eller sett skyltar med Grannsamverkan i något bostadsområde. Men, vad 
betyder det?

Det betyder att vi inom Polisen tillsammans med dem som bor eller verkar i ett område 
startar ett projekt där samverkan är nyckelordet. Vi lämnar sedan stöd och hjälp när det 
behövs.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar bryta igenom den 
anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet 
blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända-det som kan 
vara brott eller förberedelse till brott.

Grannars samverkan och samarbete med sin Närpolis är en metod att minska det vi 
kallar mängdbrott. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom 
skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse 
för tryggheten i området. Det ökar självklart trygghetskänslan att veta att grannar bryr 
sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan är också ett sätt att lära sig mer, att bli medveten om hur 
brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den.

  I Järfälla kommun finns det drygt 188 Grannsamverkansområden
och bor du i ett område med Grannsamverkansskyltar så ska du få kontinuerlig 
information av din kontaktperson. Om du inte vet vem det är så kan du höra av dig till 
Närpolisen i Upplands-Bro för att få info betr. detta.

Det är viktigt att informationen når ända fram samt att man aktivt bryr sig om vad som 
händer i området och hjälper sina grannar när de är bortresta med hjälp att se om sitt 
hus. En överfylld brevlåda, oklippt gräsmatta, oskottad garageuppfart mm ger signalen 
till tjuven att ingen är hemma och att det är fritt fram.

Saknar ni grannsamverkan? Gå ihop med dina grannar och ta upp frågan i 
Samfällighets/ föreningsstyrelsen så kan jag informera närmare om hur ni tillsammans 
kan gå en tryggare framtid till mötes!

 



   GGRRAANNNNSSTTÖÖDD

 
 

Grannstöd har funnits i Stockholms län i många år
och är ett komplement till

Grannsamverkan mot brott.

Hösten 2014 är över fjortontusen hushåll anslutna
till Grannsamverkan mot brott i kommunen.

Grannstödsbilen bemannas av frivilliga, som efter en
kortare utbildning bemannar en bil vardagar dagtid.
Syftet är att vara verksam i brottsdrabbade områden

under devisen att observera - rapportera utifrån
information från bl a den lokala polisen.

Grannstöd står under en styrgrupp med
representation från kommunen, Järfälla Hus AB,

Grannsamverkan och Närpolisen.

Du hittar mer information om
Grannsamverkan mot brott och

Grannstödsprojektet på
www.polisen.se

www.grannsamverkan.se
www.22422.infoom.se

Direktnummer till Grannstödsbilen  070-763 35 45



 

  

  

 

 

 

   

   Bele2014

B     Björn Bele Svensson, polisinspektör.

Bf         Brottsförebyggande enheten.

 Norrorts Polismästardistrikt                                

 Närpolisen i Upplands-Bro

  E-post:             

 napo-jarfalla.stockholm@polisen.se

 bjorn-bele.svensson@polisen.se


