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Polismyndigheten 

Polisregion Stockholm 

Lokalpolisområde Järfälla 

 

 

 

Seniorråd Järfälla/Upplands-Bro 
 
Datum för mötet Klockan Plats 

2017-11-16 10.00 - 12.00 Hästskovägen 88, Jakobsberg, Järfälla 
 

 

Närvarande:  

Ida Dehnisch, Polisen Lpo Järfälla 

Kerstin Eriksson, PRO Kallhäll/Stäket 

Lars Kling, SPF Upplands Bro  

Krister Norling, SPF Kungsängen 

Bo Johansson, PRO Jakobsberg 

Christina Jaakola, Tibble seniorklubb HSB 

Ann Hedberg Balko, SPF seniorerna Järfälla  

Kerstin Lundberg, PRO Viksjö 

 

Frånvarande: 

Erik Jansson, RPG Jakobsberg  

Marie-Louise Cederström, SPF Järfälla  

Lena Drevemo, SPF Seniorerna Järfälla  

 

1 Fastställande av dagordning 

2 Föregående anteckningar 

3 Aktuellt från polisen 

Högt inflöde i Lpo Järfälla med många tyngre ärenden 

vilket tar upp mycket resurser.  

 

Områdespoliserna har kommit igång men får även 

jobba på uttryckningen med anledning av resursbrister.  

 

Ida informerar om trygghetsinsatsen i Jakosberg 22-

25/11 som kommer ske tillsammans med bl.a. 

kommunen, SL, Polisens volontärer och Arriva. Den 

24/11 kommer det även att vara en synlighetsinsats i 

samband med Black Friday på Outletområdet. 
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Åldringsbrott 

Pensionärsföreningarna lyfter fram att deras 

medlemmar upplever en ökad otrygghet. En önskan om 

att polis besöker deras möten för att informera om hur 

man kan skydda sig mot brott i hemmet och utomhus.  

 

Inbrott 

Inbrotten har senaste tiden främst rört Jakobsberg men 

förekommer i hela lokalpolisområdet.  

 

Den tidigare planerade cykelinsatsen från Polisen 

ställdes in då inga av Polisens volontärer anmält sig.  

 

4 Volontärer 

En insats är planerad tillsammans med Polisens 

volontärer den 18/12 kl. 10-14 i Jakobsbergs centrum 

med omnejd. Insatsen handlar om att öka tryggheten 

och medvetenheten för pensionärer i centrum genom att 

dela ut informationsmaterial om hur man skyddar sig 

mot stölder, väskryckningar etc. i julhandeln.   

 

Planerat att bjuda in Polisens volontärer till att 

informera på äldreboenden om hur man skyddar sig 

mot brott. Diskussion under dagens möte att det kan 

vara extra bra att ta detta vid en anhörigträff så att även 

anhöriga nås av informationen. 
 

5 Aktuellt från pensionärsföreningarna 

SPF Seniorerna Järfälla  

Inget nytt från föreningen som hör till sammanhanget.  

 

Tibble seniorklubb HSB 

Inbrott och skadegörelser i området bidrar till en ökad 

otrygghet.  

 

PRO Jakobsberg 

Tunneln ner till pendeltåget samt även bussterminalen 

skapar en känsla av otrygghet med anledning av 

människorna som hänger där. Detta bidrar till att vissa 
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medlemmar inte vågar gå ut särskilt när det börjar bli 

mörkare ute.  

 

PRO Kungsängen  

I media har det framkommit att en våldtäkt skett i 

området samt att bilar brunnit vilket skapar en känsla av 

otrygghet. 

 

SPF Upplands-Bro 

Inget nytt från föreningen som hör till sammanhanget 

utöver det som redan är nämnt. Tipsar om appen ”true 

caller” som är en nummerpresentatör samt även en 

blockeringsapp.  

 

PRO Viksjö 

Utomhusmiljön runt biblioteket upplevs otrygg då den 

är mörk och det saknas gatubelysning. Man har lyft 

frågan till kommunen men inte fått någon återkoppling. 

 

PRO Kallhäll/Stäket 

Samtalsämnet bland medlemmarna och boende i 

Kallhäll är främst mordet som skapar en otrygghet. 

 

RPG 

Ej närvarande. 

6 Övrigt 

Broschyren ”Om hur du som är äldre skyddar dig mot 

brott” delades ut på mötet och bifogas i detta utskick 

även som pdf då det var ett önskemål från deltagarna.  

7 Nästa möte 

22/2 kl. 10-12 

3/5 kl. 10-12 
 

 


