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0709- 13 71 94 

 

 

Några ord från ordföranden 
 

 
 

Ja, så var det snart Jul igen. Alla har tyvärr inte möjlighet till att 
få en kul Jul. Många tankar till brottsoffer, hemlösa & fattiga! 
Önskar dock alla en God Jul utifrån sina förutsättningar! 
 
Vår nya hemsida www.tryggare-botkyrka.se utvecklas ständigt 
& har utvecklats sedan föregående månad. Bland annat har 
föreningens stadgar tillkommit. Ansvariga för hemsidan är Klas 
Nilsson & Håkan Brantskog. 
 
Något avtal med Botkyrka kommun & polis angående 
ekonomi, verksamheter & personellt stöd är ännu inte klart för 
2019. Vi har muntliga indikationer på att vi kommer få fortsatt 
stöd men inte hur mycket. 
 
Föreningen behöver i framtiden få in pengar från flera håll. 
Sponsring/annonser/loggor på hemsida och Nyhetsbrev kan ge 
intäkter. Frågan går nu vidare till er läsare om ni vet någon, 
något företag, förening eller organisation som vill stödja oss. 
Någon Samfällighetsförening har redan satt in sitt ekonomiska 
stöd på vårt konto. Tackar för det! Kontakta gärna vår kassör 
Åke Lindgren akli20@hotmail.com om intresse för sponsring 
finns.  
 
Fördjupningskvällen vi ordnade den 12 november samlade 
uppåt 70 deltagare & programmet har i efterhand fått gott 
betyg.  
 
Tider för våra närmast kommande styrelsemöten kan du se på 
hemsidan. Vårt årsmöte har vi bokat till den måndagen den 15 
april. 
 
Som sagt God Jul & Gott nytt år! Tack skall ni alla ha för era 
insatser 2018. 
 
Jan Karlsson 
Ordförande 
 
 

 

 

Från kommunen  
 
Intresset för Grannsamverkans fördjupningskväll var stort. 
Föreningens verksamhetsplan, statistik och nya hemsidan 
gicks genom. Vi fick in många bra tips om framtida teman 
och önskemål om information på hemsidan. Kvällen 
avslutades med föreläsning om krisberedskap och vilken roll 
Grannsamverkan skulle kunna ha. Mycket intressant kväll.  
 
Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.  
 

Bostadsinbrott 
 
Antalet inbrott i november var totalt 23 varav 16 i 
villa/radhus och 7 i lägenheter i flerfamiljshus samt 4 
inbrottsförsök.  
 

Samma period 2017 
 
Förra året i november var det 28 inbrott samt 7 
inbrottsförsök.  
 

För med information se den bifogade filen 
gällande bostadsinbrott 
 
Tänk på våra brottsförebyggande åtgärder.  
 
Försök sen att göra så mycket ni kan för att försvåra för 
tjuven. 
 
Ring 112 vid misstanke om brott. 

 
Bilinbrott och skadegörelse  
 
November 2018: 51 anmälningar 
November 2017: 20 anmälningar  
November 2016: 53 anmälningar 
 
Jan, Mats och Linda! 

   

   

  

http://www.tryggare-botkyrka.se/
mailto:akli20@hotmail.com

