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Fördjupningskväll – 20 maj kl. 18.00-
20.00                  

Kaffe och god smörgås från 17.45  

Lokal: Tumba gymnasium, matsalen 

• Föreläsare från länssatsningen mot bostadsinbrott  

• Lennart Danielsson hemsida om grannsamverkan på 

fler språk 

• Mats Backström berättar om aktuella bostadsinbrott 

och hur dessa kan förebyggas 

Anmäl till beyron.ahxner@botkyrka.se, deadline 120513 

Källarinbrotten jan-mars 2013 
 
Jan-mar 2013 gjordes 45 polisanmälningar varav 8 
stycken i norra Botkyrka och 45 stycken i södra Botkyrka 
en ökning med 5 stycken jmf med samma period 2012. 
 
Dessa inbrott behöver uppmärksammas mera. Vi 
återkommer om detta. 

Vårhälsningar 
från 

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

 

 

Bilinbrott mars 2013 

Bilbrotten ökade med 4 anmälningar mot samma tid 2012. 

Inbrotten i bilar dominerar, hela 46 stycken av 82 anm. totalt, 

varav 43 stycken i norra Botkyrka och 39 stycken i södra 

Botkyrka  

Glöm inte tömma bilen när du parkerar den!! 

Bostadsinbrott mars 2013 
Man ser att vid storhelger, då många är borta, så blir det 

flera inbrott.  Vi hade  5 inbrott under Påskhelgen! 

Det blev totalt 16 fullbordade inbrott och 4 försök i 

villa/radhus, varav 9 i norra Botkyrka  och 7 i södra 

Botkyrka. 8 fullbordade inbrott i villa/radhus.  4 stycken 

genom ytterdörren, 3 genom fönster och  1 genom 

altandörr.  

4 stycken i lägenhet. Samtliga inbrott genom dörren.  

Samma period 2012: 17 fullbordade inbrott i 

villa/radhus + 3 försök och 8 inbrott i lägenhet + 5 

försök. Totalt 33 anmälningar. 

Mars månad hade betydligt färre brott jmf med mars 

2012. 

Botkyrka kommun får det prestigefyllda 
Grannsamverkanpriset för andra året i 
rad 
 
Föreningen Samverkan mot brott delar årligen ut utmärkelsen 
"årets grannsamverkan kommun". Botkyrka kommun är stolta 
vinnare - även i år.  
Vi känner stor tillfredsställelse över att antalet grann-
samverkansområden de tre senaste åren nästan har 
tredubblats och att allt fler kommuninvånare vill vara med och 
ta ansvar för sina grannsamverkansområden, säger Kurt 
Hassel och Sture Nilsson, två av Botkyrkas grannstödjare 
som speciellt arbetar med att få med nya 
grannsamverkansområden. Läs mer i pressmeddelandet: 
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Botkyrka-kommun-får-
det-prestigefyllda-Grannsamverkanpriset-för-andra-året-i-
rad.aspx 
 

Tack alla ni inom Grannsamverkan och 
Grannstöd som gjort detta möjligt!! 

Tips om brytskydd  

Grannstöd har gått ut med information och råd 

beträffande att se över sina ytterdörrar. En s.k. brytskydd 

är en billig lösning som försvårar för tjuven. Vill du veta 

mer kontakta grannstödsbilen 0708-885 92 94. 

 


