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Tipstelefonen 0709-13 71 94
Några ord inför augusti
"Jaha vänner, sommaren är inte slut! Kanske kan man fråga
sig om den ens har börjat. Vad som pågått hitintills under
semestertider är att Grannstödsbilen rullat på med flitiga
chaufförer, "kartläsare" och plattadministratörer vilket vi
alla tackar för. Följer man dagstidningar och nyheter kan
man konstatera att brott, våld och jäkelskap finns runt
omkring oss. Ingen semester där inte! Övrig verksamhet
inom Grannsamverkan och Grannstöd startar upp så
sakteliga.” Vänliga hälsningar
Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan"
Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com
Att vi håller nere inbrotten beror mycket på er som är
boende/kontaktombud/grannsamverkan, tipsen till
polisen och polisens prioritering av bostadsinbrott.
 Det är bra att ibland se över sitt hem när det gäller
dörrar, fönster, lås och larm, samt att buskar och
häckar inte skymmer etc.
 Förstärkning av dörrarna med hellånga brytskydd,
byte av lås samt installation av larm försvårar
för tjuvar att göra inbrott.
 Prata gärna med någon som kan mera om dessa
saker. Du kan också vända dig till ditt kontaktombud,
grannstödjarna eller till Mats och Beyron.
 Kom ihåg att meddela grannen när du åker på bort
men gör det inte på Face Book!

Bilinbrott juni och juli
– stor ökning!

Juni 2015: 126 totalt, 50 st. i södra Botkyrka och 76 st. i
norra. Juni 2014: 65 st. totalt
Juli 2015: 122 totalt, 54 i södra Botkyrka och 68 st. i norra.
Juli 2014: 63 st.
Alltför många bilbrott.
Glöm inte att tömma bilen när du lämnar den!

Augusti 2015

Många bostadsinbrott hittills i
sommar - speciellt i juli.
Antalet bostadsinbrott i juni var 24 st. varav 3 st. i villa/
radhus och 11 st. i lägenheter i flerfamiljshus samt 3 st.
misslyckade försök till inbrott. Juli hade 37 st. varav 14
st. i villa och 23 st. i lägenhet. Juli 2014 hade 17 st. varav
15 st. i villa och 2 st. i lägenhet. Tråkigt och oroväckande.

Inbrott med låsslunga ökar i
lägenheter – så här skyddar du dig!

Just nu härjar kriminella ligor i Sverige som riktar in sig
på att göra inbrott i lägenheter med hjälp av så kallade
låsslungor. Lägenhetsinbrotten ökar stadigt och sätten att
ta sig in på varierar. Allra vanligast är att tjuven tar sig in
via balkongdörr, fönster i markplan eller via ytterdörren.
Polisen ser nu en ökning av anmälningar om inbrott där
tjuven tagit sig in via ytterdörren med hjälp av en så
kallad låsslunga. Slungan, som sticks in via brevinkastet,
gör att tjuven kommer åt vredet och kan öppna dörren
utifrån. Lotta Mauritzson, rådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen ger följande tips för att minska risken att bli
utsatt för inbrott med hjälp av låsslunga:
• komplettera låset på ytterdörren med en kåpa
över vredet – då kommer inte tjuven åt att låsa
upp
• installera en säkerhetsbrevlåda - dels får tjuven
svårare att komma in med låsslungan och dels
skyddar du din post från bedragare som kan
försöka kapa din identitet
• var uppmärksam på om obehöriga rör sig i
trappuppgången.
 I övrigt bör man se över skyddet för balkongdörr
och fönster om man har sin lägenhet i markplan.
Balkongdörren bör ha ett lås i klass B, vilket
innebär att tjuven inte kan öppna dörren genom Bostads
att sträcka in handen genom en sönderslagen
ruta. Låset gör det också svårare att öppna
dörren för att lyfta ut stöldgods den vägen.
 Fönster bör på motsvarande sätt förstärkas med
fönsterlås, säger Lotta Mauritzson.

Ha en skön sensommar
önskar
beyron.ahxner@botkyrka.se
mats-a.backstrom@polisen.se

