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Hej alla ideellt aktiva.  

Kontaktombud, styrelseledamöter och 

Grannstödjare! Jag är stolt över att ha ert 

förtroende att vara er ordförande! Lika stolt 

är jag över er som flitigt bidrar med era 

insatser! 

Först vill jag nämna att vi nåtts av 

beskedet att en förkämpe till att vår 

verksamhet överhuvudtaget blivit till, är att 

Kurt Hassel tyvärr lämnat jordelivet. 

Många tankar till honom för hans insatser 

för vår verksamhet. Vila i frid Kurt och 

tankar till dina nära! 

Vi närmar oss vårt årsmöte den 26 april. 

Du som har ett förslag/motion till årsmötet 

uppmanas se till att den inkommer till 

styrelsen i tid som är en månad före 

årsmötet. Valberedningen är informerad 

och under arbete, inkom gärna med 

nomineringar! 

I dagarna har vi nåtts av besked att 

restriktioner vad avser pandemin skall 

upphöra den 9 februari. För oss ser det ut 

att innebära möjligheter att ordna fysiska 

utbildningar av skilda slag, t.ex. 

grundutbildningar samt NOS (inspiration 

för hundägare) och HLR utbildning (Hjärt 

och Lung Räddning) i samarbete med 

Röda Korset. 

Vi står tyvärr ganska still i vår strävan att 

få fler aktiva från Norra Botkyrka i som 

Grannstödjare, kontaktombud och 

ledamöter i styrelsen. Vi har aktiviteter på 

gång. Möte med fd. Hembla som nu heter 

Victoriahem, annonsering på hemsidor 

mm. Hjälp till om du kan! 

Ha det nu gott och sköt om er! 

Jan Karlsson 

Ordförande 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan.  

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas av kontaktombuden på 

vår e-post skylt@tryggare-botkyrka.se 

Inbrott  

Statistik i polisens dokument 

Tillvägagångssättet vid inbrott i lägenhet 

är att ytterdörren till lägenheten brutits upp 

och vid villainbrotten är det oftast via 

altan/balkongdörren samt även fönster 

som gärningspersonen har tagit sig in.                   

Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder. Lås in/fast stegar lämna inga 
verktyg ute som kan användas vid 
inbrott/skadegörelse. 
 
Tips lämnas bäst på  
https://polisen.se/kontakt/tipsa-
polisen/tipsa-polisen-via-webben/ 
eller 114 14 
 
Bättre skalskydd dvs. lås, brytskydd på 
dörrar, fönsterlås, låsbart handtag och 
larm håller inbrottstjuvar borta. Enbart 
larm är inte tillräckligt.  

 
OBS! En fungerande 
Grannsamverkan gör skillnad vi har 
idag 338 grannsamverkanområden i 
kommunen. 
 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående 
om brott. 
 

Natashar ,Jan och Björn  
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