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Tipstelefonen 0709-13 71 94
Fördjupningskväll om trygghet och
boende-fokus ”nätbrott - några tips
Ann-Marie Alverås Lovén, MVB, har en gedigen teknisk
bakgrund inom infrastruktur och IT-säkerhet och har under
hela sitt yrkes-verksamma liv arbetat med cyberrelaterade
frågor inom drift och säkerhet. Hon har varvat detta med sin
passion för att förmedla information och utbilda och gav
tips. ”Var uppmärksam! Uppdatera. Antivirus & lokal
brandvägg. Skippa saker du inte behöver! Lösenord!
Lita inte på allt, klicka inte på allt. USB och WIFI – var
aktsam! Om något händer, skjut inte upp till imorgon att
hantera det! Om något verkar underligt så är det troligen
det! Om något verkar för bra för att vara sant.”

Social grannsamverkan
Genom grannsamverkan bryr vi oss om varandras hus och
andra ägodelar. Nu spär vi på med social grannsamverkan
och börjar bry oss om ungdomarna. Vad har det här med
grannsamverkan att göra? Jo, många ungdomar föredrar att
stanna hemma när föräldrarna ska resa bort, åka ut med
båten eller till landstället. Då blir huset eller lägenheten fritt
från föräldrar. De flesta ungdomar gör som deras föräldrar
har sagt åt dem, att inte bjuda hem några kompisar. Andra
ser det som ett bra tillfälle att ha en stor fest. En del vill bara
bjuda hem en handfull vänner, men ryktet går och snart är
huset fullt. Många unga debuterar sin alkohol-/drogkonsumtion på s.k. hemmafester. Mer information finns på
kommunens hemsida.
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/trygghetochsak
enhet/trygghetsarbete/grannsamverkanochgrannstod

Bilinbrott maj 2015
Minskar igen!

Juni 2015

Bostadsinbrott maj 2015
Antalet bostadsinbrott i maj var totalt 20 st. varav 4 st. i
villa/ radhus och 16 st. i lägenheter i flerfamiljshus samt
4 st. misslyckade försök till inbrott. Förra året i maj var
det totalt 11st inbrott varav 6 st. inbrott i villa/radhus
och 5 st. i lägenheter i flerfamiljshus. En stor ökning i
flerfamiljshusen jämfört med 2014.
Info från polisen- låsslunga och inbrott: ”Under en tid
har det, i Stockholmsregionen, förekommit inbrott i
lägenheter där man använt sig av dyrk eller låsslunga.
Man har då även lyckats öppna säkerhetsdörrar. I helgen
drabbades några lägenheter i Norsborgs område av
inbrott, med detta tillvägagångssätt. Vi uppmanar alla
att vara extra uppmärksamma och kontakta polisen vid
iakttagelser/ Patrik Sverin
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Hallunda ”Nya lösningar för att öka tryggheten och
minska brottsligheten” (ca 90 deltagare).
Uppmärksamma grannstödjare ger stöd, informerar,
observerar och rapporterar till kommunen, polisen,
Botkyrkabyggen m.fl. Allt detta och mycket mer görs
frivilligt av Botkyrka Kommuns invånare med syftet att få
ett fortsatt tryggt och tryggare Botkyrka!
Ha nu alla en skön och avkopplande sommar! Jan
Karlsson Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan"
Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com

Bostads
2015: 76 totalt, 25 st. i södra och 51 st. i norra Botkyrka
2014: 86 totalt
2013: 94 totalt.
Vi fortsätter att satsa på ”Töm bilen själv”. Det funkar!

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

