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Bostadsinbrott januari 2014 
14 st. villainbrott och ett försök samt 2 inbrott i lägenhet 
och 2 försök. Totalt: 19 brott. 
 
Samma period 2013: 14 st. villainbrott och 7 st. i lägenheter 
samt 3 försök i lägenhet. Totalt: 24 brott 
 
Den 28/1-14, så greps 7 personer. De greps vid ett inbrott i 
Uppsala. Man spårade gods från totalt 50 inbrott i landet, 
varav ett här i Tumba och då från Skäcklingevägen. 
Inbrottet skedde där i december 2013. Detta visar hur 
viktigt det är att man märker upp sina saker eller 
dokumenterar/sparar med foto eller annat. Personerna var 
innan gripande okända för oss här i Sverige. Detta påvisar 
bara, hur svårt det är att binda inbrottstjuvar till inbrotten, 
om man inte har ”vakna” grannar som observerar och 
rapporterar. Detta gör att polisen hinner dit och griper 
gärningsmännen. Åklagare driver ärendet som grov stöld, vi 
väntar svar på vad det slutar med för straff. 
 
 

Bilinbrott januari 2014                              
- minskar!! 

Totalt 59 st. varav 23 st. i södra Botkyrka 
2013: 116 st. 2012: 112 st. 
  

Vinterhälsningar 
från 

beyron.ahxner@botkyrka.se 

mats-a.backstrom@polisen.se 
 

 

Garage- källar/vindsinbrotten 2014            
– en markant minskning! 

2014: 7 st. inbrott källare/vind och 7st. i garage 
2013: 39 st. inbrott i och 17 St. i garage 

Läget är bra men kärvt! 
Grannsamverkan/Grannstöd får bra stöd av Botkyrka 

Kommun, Polisen, Botkyrkabyggen, sam-

fällighetsföreningar, andra föreningar och inte minst av 

dig som aktivt deltar i verksamheten. Det kärva läget 

består i den allmänna samhällsutvecklingen som var och 

en kan läsa om i tidningar och annan media varje dag. 

Mord, inbrott, stölder, våldtäkter, nazism, rån, pedofili 

och annan ickemänsklig verksamhet. 

Alla som medverkar i Grannsamverkan/Grannstöd, 

utifrån sina egna möjligheter, gör en fantastisk insats.  

Ofta kallas vi för den tredje sektorn, civilsamhälle eller?  

Spelar ingen roll, vi gör en fantastisk insats allihop. Min 

önskan inför 2014 är att fler kommuner, polis-

organisationer, föreningar och medborgare ska inse att 

vi är ett måste för ett tryggare samhälle. Vi är Vi!

 "Inga brott är lagom"/Janne Karlsson 

 Mobil:       072 - 251 00 52                                   

E-post:      karlssonjan33@gmail.com  

Ny grundutbildning i Grannsamverkan 

Vårens grundutbildning för nya kontaktombud och blivande 
grannstödjare (även för intresserade) genomförs den 
17mars kl. 18.00–21.00. Vi är polisens lokaler, Tumba, 
Doktorsväg. 3, ingång parkering. Anmäl dig redan nu till 
beyron.ahxner@botkyrka.se 

Fördjupad årsstatistik 
Antalet inbrott i villor och radhus har minskat från 107 st. år 
2012 till 99 st. år 2013. Men antalet lägenhetsinbrott i 
flerfamiljshus har ökat från 52 st. till 61 st. Inräknas antalet 
försök till inbrott blir skillnaden liten, 194 st. år 2012 mot 
197 st. år 2013.  
Sönderslagna fönster eller bortplockade hela 3-glasfönster 
har minskat från 43 st. till 37 st. Entré och altandörrar är 
svaga punkter och det räcker i många fall med endast en 
skruvmejsel för att ta sig in i bostaden.  
       


