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Fördjupningskväll 20 maj kl. 18.00–20.00                 
Vi fick höra att grannsamverkansmaterialet finns översatt på 
fler än  10 språk av Lennart Danielsson, hyresgästföreningen 
i Fittja/bostadsföretaget Willhem.  
Ett bra tips till era boendeföreningar! Kontakta Lennart ang. 
material och länk. ledan@comhem.se  0760-866498 
Länken ligger även på kommunens hemsida under 
grannsamverkan. 

Ha en skön sommar 
önskar 

beyron.ahxner@botkyrka.se 

mats-a.backstrom@polisen.se 
 

 

Bilinbrott maj 2013 

Totalt 80 anmälningar. 

2012: 101 anmälningar. 

2011: 104 anmälningar. 

2010: 132 anmälningar. 

En fortsatt nedåtgående trend. 

Skadegörelse på fordon är i jämförelse något flera än 

inbrotten i bilarna.   Vi gissar att satsningarna som görs för att 

få upp skyltar på p-platser och uppmaningen till boende om 

att tömma bilen påverkar Inför sommaren:  

- Tänk på att ”tömma bilen” när du parkerar den 

oavsett vart du reser! 

Bostadsinbrott maj 2013 
Det har varit 7 fullbordade inbrott och 2 försök till inbrott 

i villa/radhus, varav 4 i norra Botkyrka och 5 i södra 
Botkyrka. varav 5 är inbrott i villa/radhus. Vid 2 inbrott 

har man gått in genom ytterdörren, 1 gång genom fönster 
och vid ett tillfälle genom altandörren. 

2 inbrott i lägenhet, ett genom lägenhetsdörren och ett via 

olåst altan. 

Samma period 2012: 8 inbrott i lägenhet., 3 stycken 

villainbrott.+1 försök. Totalt: 12 anmälningar 

Det blev 3 färre än förra året: Jämför man perioden jan-

maj 2013, så är det 17 färre inbrott än samma period 

2012. Vi går åt rätt håll men det är fortfarand för många 

bostadsinbrott för att vi ska vara nöjda. 

Tänk på att prata med din granne om du åker bort! Följ 

tipsen! Se länk: 
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/trygghetochs

Tack till alla goda krafter i Botkyrka 
kommun! 

Utdrag ur kommundirektörens tackbrev: 

”Förra veckan skakades Stockholms län och delar av landet 
av oroligheter i samband med vandalisering och skadegörelse 
nattetid. Även vi i Botkyrka drabbades av detta.” 

Stort tack till alla er lokala aktörer, såsom Lugna Gatan, 
nattvandrarföreningar, bostadsbolag, centrumägare, 
grannstödjare, trygghetsvärdar, trossamfunden, 
idrottsföreningar, områdesutvecklare och andra viktiga 
kommunala tjänstemän men  framförallt alla engagerade 
medborgare! ”Hela brevet finns på kommunens hemsida 
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Tack-till-alla-goda-
krafter-i-Botkyrka-kommun.aspx 
 

"Vittjade" brevlådor 

Titta till era brevlådor, lås dem om det  går.  

Flera personer i Grödinge, misstänker att någon har 
”vittjat” deras brevlådor och på så vis ”kapat” deras 
identitet. Diverse bensinkort och annat har dykt upp, där 
någon annan tycks ha gjort beställningen. Man har gjort 
beställningen och sen troligen ha haft för avsikt att 
”vittja” brevlådan på nytt. 

Ni som har en vanlig brevlåda. Det kan vara läge att byta 
till en brevlåda med lås. Bra om vi förebygga detta 


