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Grannsamverkan-Grannstöd
Årets Grannsamverkanskommun 2011 och 2012

Fördjupningskväll om trygghet och
boende 19 maj – fortsatt tema om
bedrägeri
Vill du ha bra tips eller få svar på dina boendefrågor
kom till Tumba gymnasiets matsal
Ta med någon granne! Gott om platser!
Vi startar med juice, smörgås och mingel kl.17.45
Föreläsning 18.00–20.00. Anmäl dig redan nu till
beyron.ahxner@botkyrka.se

Bostadsinbrott mars 2014
– minskar!!
4 st. villainbrott och7 st. inbrott i lägenhet och försök.
Totalt:11 inbrott. Samma period 2013: 14 st. inbrott och 5
st. försök.
Alby och Norsborg hade flest inbrott under mars. Antalet
inbrott i Tullinge har minskat, från 9 i januari till 2 st. i mars
och inga rapporterade inbrott under februari. Det finns
ändå anledning för villa- och radhusägarna i Tullinge att se
över inbrottsskyddet på sina hus.

Garage-källare/vindsinbrott mars minskar!
2014: totalt 27st. varav 14 inbrott källare/vind och 13 st. i
garage
Samma period 2013: totalt 37 st. varav 24 st. i källare och
13 st. i garage

Några ord inför våren
Tror att våren är här! I dag kvittrade fåglarna på
morgonkvisten. Snart är det valtider så några ord på vägen
kanske kan passa! ”Man bör se upp med politiker som vet
svaren innan de förstått frågorna”
Hoppas många av oss ses på fördjupningskvällen den 19
maj. "Inga brott är lagom"/Janne Karlsson
Mobil:
072 - 251 00 52
E-post:
karlssonjan33@gmail.com

tipstelefonen 0709-13 71 94
april 2014

Information från utbildningskvällen
17 mars
Ca 25 personer deltog i grundkursen om Grannsamverkan den 17 mars. Det är uppmuntrande att se hur
grannsamverkan växer, fler och fler gator/områden
tillkommer och många fler vill bli grannstödjare.

Grannstöd – 5 år
Den 2 mars 2009 rullade Botkyrkas grannstödsbil ut i
kommunen för första gången. Sedan dess har det blivit
många turer för våra idoga grannstödjare. Syftet med
grannstöd är att öka tryggheten och förebygga i
synnerhet inbrott i bostäder och bilar men även annat
som kan skada våra medborgare samt hjälpa boende.

– Se upp för oseriösa hantverkare!
Det händer att oseriösa företag erbjuder hus- eller
markarbeten i bostadsområdet. Arbetet kan vara dåligt
utfört eller så utförs inget arbete. Anlita bara
hantverkare med F-skattesedel, om du är osäker kan du
kontrollera med Skatteverket. Skriv avtal och betala inte
i förskott för arbetet. Be om referenser och tala gärna
med tidigare kunder.
Fler tips för dig som ska anlita hantverkare finns
på www.omboende.se.
Kontakta gärna kommunens konsumentvägledning om
du har frågor tel. 08-530 610 00 eller
e-post: konsument@botkyrka.se

Vårhälsningar
från
beyron.ahxner@botkyrka.se
mats-a.backstrom@polisen.se

