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Engagemang i föreningen! 

Anledningen att vi engagerar oss i en 

förening kan vara olika. Det som Putin nu 

beordrar och gör i Ukraina och dess folk är 

ett fruktansvärt angrepp på demokratin. 

Jag engagerar mig i Grannstöd och 

Grannsamverkan för att bidra till ett 

Tryggare Botkyrka. Någon kanske gillar att 

köra Grannstödsbilen, någon för att träffa 

människor, någon för att ha något att göra. 

Ja, anledningarna kan vara många men 

jag tror mig våga skriva att vi alla 

gemensamt inte vill ha våld, inbrott, 

skadegörelse eller annat som förstör i vårt 

samhälle och i våra liv. Krig vill vi absolut 

inte ha och därför vill jag i detta brev 

uppmana till solidaritet med det Ukrainska 

folket. Vi kan göra det på olika sätt, deras 

flagga på Facebook kan vara ett men att 

fortsätta engagemanget i Grannstöd och 

Grannsamverkan kan vara ett annat.  

Vi har nu haft flera träffar med Victoriahem 

(tidigare Hembla) uppe på Albyberget. Vid 

en av träffarna träffade vi även den lokala 

Hyresgästföreningen som vill engagera sig 

i verksamheten för ett tryggt bostads-

område på Albyberget. I dagsläget verkar 

det som vi inom en snar framtid kan få till 

stånd ett avtal med Victoriahem om ökat 

samarbete.  

Det är mycket årsmöten i dessa tider och 

Grannstöd och Grannsamverkan har sitt 

den 26 april klockan 18.00. Välkomna! 

Jan Karlsson 

Ordförande  

 

 

 

 

 

Du som har ett förslag/motion till årsmötet 

uppmanas se till att den inkommer till 

styrelsen i tid som är en månad före 

årsmötet. 

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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