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Hösten kommer närmare, än så länge
relativt varmt ute. Vi har genomfört en
”kickoff” med grannstödsförarna den 24
augusti dryga 30 förare anslöt, vi har fått 7
st nya namn på listan sedan i våras. Det
saknas dock förare från Norra Botkyrka.
Punkter från kickoff
✓ Genomgång av bilen (på plats).
✓ Vårt verksamhetsområde.
✓ Instruktion pekplatta
✓ Genomgång av rapportblanketten.
✓ Genomgång av EST-rapportunderlag
✓ Hur rapportera till FTI Återvinningsstationer.
Vi har också kommit igång med arbetet
kring Blåljuskod.
Polisen i samverkan med Grannstöd och
grannsamverkan i Botkyrka erbjuder nu er
möjligheten att ansluta er i flerbostadsfastigheter till Blåljuskod. Detta är för att
underlätta för blåljuspersonal att ta sig in i
portar med portkod. Detta minskar även
kostnaden för fastighetsägaren då porten
inte behöver lagas efter att blåljuspersonal
i nödsituationer behöver bryta sig in. Läs
mer i bifogat underlag.
Trots det besvärliga läget med en
pågående pandemi så har grannstödsbilen
rullat under sommaren. Under juni 9
gånger, under juli 9 och i augusti 6 gånger.
September har 9–10 planerade körningar.
Under författande av detta nyhetsbrev
kommer FHM:s besked om upphörande av
pandemirestriktionerna om tre veckor. Vi
får se…
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
Fullbordat lägenhet 6 st Norsborg
Villa/radhus 2 st Norsborg
Försök lägenhet 1 st Norsborg
Se detaljer i polisens statistik.
Tänk på våra brottsförebyggande
åtgärder. Tips lämnas bäst på
https://polisen.se/kontakt/tipsapolisen/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
Ring 112 vid misstanke / pågående
om brott.

Jan, Björn och Natashar

