
 

 

              

April 2018- Nyhetsbrev 

 

Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordföranden 

Hej läsare! 

Jag är inte ensam om att haft känning av influensa, ont i 

kroppen & lite annat smått & gott. Men vad är detta 

emot vad barn & vuxna utsätts för i Syrien! I övrigt har vi 

väl ”alla” fullt upp med den dagliga livscykeln. Inom 

föreningen Grannstöd & Grannsamverkan i Botkyrka så 

är det närmast föreningens första riktiga årsmöte den 23 

april som står på agendan. Är du kontaktombud eller 

grannstödjare och inte anmält dig till årsmötet så gör 

gärna det. Anmäl till jenny.ivstrand@botkyrka.se  

Vi har hjärtstartare i vår Grannstödsbil varför styrelsen 

har beslutat att erbjuda Grannstödjare 1 års gratis 

medlemskap i Föreningen HjärtLung Botkyrka-Salem. I 

medlemskapet ingår föreningsaktiviteter såsom 

utbildning i Hjärt – Lungräddning, föreläsningar samt 

tidningar med information om hjärt- och lungsjukdomar.  

Gör så här, anmäl till Mats Backström mats-

a.backstrom@polisen.se att du vill bli medlem i 

HjärtLung. Gör det senast den 31 maj eller gärna tidigare 

så sköter föreningen resten. Vill du veta mer om 

HjärtLung så besök deras hemsida www.hjart-

lung.se/botkyrka-salem  

Ha det nu lite vårgott så ses vi förhoppningsvis på 

årsmötet den 23 april! Se separat inbjudan! 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post:   

karlssonjan33@gmail.com  

  

 

Bostadsinbrott  

Antalet inbrott i mars var totalt 22 varav 10 i 

villa/radhus och 12 i lägenheter i flerfamiljshus samt 

10 inbrottsförsök.  

Samma period 2016: 

Förra året i mars var det 14 inbrott varav 8 i 

villa/radhus och 6 i flerfamiljshus samt 11 

inbrottsförsök.  

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  

Mars 2018: 59 anmälningar 
 
Mars 2017: 94 anmälningar 

Mars 2016: 70 anmälningar 

OBS se bifogad inbjudan till årsmötet för 

Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka på 

Tumba Scenen den 23 april 18:00-20:00. Anmälan 

sker till Jenny.Ivstrand@botkyrka.se  

 

Jan, Mats och Natasha! 
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