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Vårhälsningar 
från 

beyron.ahxner@botkyrka.se 

mats-a.backstrom@polisen.se 
 

 
 

Bostadsinbrott april 2015 
En stor ökning! 

Antalet bostadsinbrott i april var totalt 17 st. varav 7 st. i 

villa/ radhus och 10 st. i lägenheter i flerfamiljshus samt 

5 st. misslyckade försök till inbrott.  Förra året i april var 

det ett inbrott i villa/radhus och 5 st. i lägenheter i 

flerfamiljshus.  

Det är en oroande stor ökning i år jämfört med 2014. Vid 

åtta tillfällen har tjuvarna brutit sönder lägenhetsdörrar i 

flerfamiljshus. En dörr var av typen säkerhetsdörr. En 

hellång brytskena är ett effektivt hinder mot inbrott 

Var uppmärksam då främmande personer ringer på och 

ställer underliga frågor eller annat som verkar 

omotiverat. Det kan vara personer som söker 

inbrottsobjekt.      

Väcker frågan misstanke om brottslighet ring polisen 

omedelbart. Det kan ge polisen en möjlighet att få fast 

inbrottstjuvar.      

     

      
 
 
 

Några ord från ordföranden 
”2014 skrev jag några rader till Nyhetsbrevet den 28 
april och nu 2015 är det bara den 26 april så tidsmässigt 
ligger jag bra till! Men tänk vad tiden ändå rusar iväg 
fort. Förra året hade vi fördjupningskvällen den 19 maj 
men i år är det den 18 maj. Välkommen att anmäla dig 
till den 18 maj! Ibland får jag en fundering vad attan jag 
sysslar med och kommer alltid fram till att Grann-
samverkan och Grannstöd är bland det roligaste och 
viktigaste jag lägger tid på! Hoppas du läsare känner 
likadant! Vore ju förstås trevligt om de kunde sluta elda 
upp bilar för folk också nu när det äntligen är vår! Det 
blir extra brandfarligt i markerna nu också. Hoppas vi ses 
den 18 maj! 
Kontakt: Jan Karlsson Ordförande Grannstöd/ 
Grannsamverkan" 

  Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com 

 

Fördjupningskväll om trygghet och 
boende-fokus ”nätbrott!                                                          

Vill du ha bra tips eller få svar på dina boende-frågor, kom 

till Tumba gymnasiets matsal 18 maj kl. 17.45 -20.           
Vi startar med fika och mingel! 

Ann-Marie Alverås Lovén, MVB, har en gedigen teknisk 

bakgrund inom infrastruktur och IT-säkerhet och har under 

hela sitt yrkes-verksamma liv arbetat med cyberrelaterade 

frågor inom drift och säkerhet. Hon har varvat detta med sin 

passion för att förmedla information och utbilda inom detta 

spännande område!  Vi lyfter också social grannsamverkan 

och läget kring bostadsinbrott. Anmälan snarast till 
beyron.ahxner@botkyrka.se 

   

 

 

 

Bilinbrott april 2015 
Liten ökning!         Bostadsinbrott mars 2015 

2015: 88 totalt, 35 st. i södra och 53 st. i norra Botkyrka                     

2014: 83 totalt                          

2013: 112 totalt.                                                                             

Vi fortsätter att satsa på ”Töm bilen själv”.  Det funkar! 

        

      

 

Kampanj mot klotter och glaskross             

Året runt pågår ett förebyggande arbete. Till exempel större 

lov och sommarsatsning, nattvandring, socialförvaltningens 

fältning och fritidsgårdarnas arbete, spontanfotbollen. Andra 

är polisens och kommunens väktarbil, väktare som arbetar 

förebyggande och olika föreningars insatser samt 

grannsamverkan och grannstöd.                   . 

Kostnaden för skadegörelse har gått ner kraftigt sedan 2008 

men började gå upp något 2013. De siffror som 

säkerhetssamordnaren har fått fram är att den totala 

kostnaden för stöld, skadegörelse, skadeförebyggande 

insatser för 2014 var 5 419 000 kr. Ökning mot 2013 men 

ung. samma kostnad totalt för 2012. Kampanjen syftar till 

att alla berörda mark/ husägare/företag tar bort klottret i 

sina områden och att föräldrar, fritidsledare m.fl. tar upp 

detta med sina barn och ungdomar på ett bra sätt. 
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