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DET BÄSTA SKYDDET ÄR GODA 
GRANNAR 

BEYRON OCH MATS 
beyron.ahxner@botkyrka.se 
mats-a.backstrom@polisen.se 

 

Bilinbrott oktober 2013  

Bilbrotten fortsätter att minska! 

  

Oktober 2013 
Totalt: anmälningar 92 varav 73 st. i norra Botkyrka och 19 
st. i södra. 
  
Samma period 2012 
Totalt: 96 anmälningar. 
 
Samma period 2011 
Totalt: 107 st. 
 
Grannstödjarnas arbete med att få upp ”Töm bilen själv”- 
skyltar på våra parkeringar tror vi påverkar. Nu när julen 
närmar sig är det viktigt att ”tänka till” var man lägger sina 
paket. Gör vad du kan så minskar det bilstölderna! 

Bostadsinbrott oktober 2013 

Inbrotten ökade i oktober! 

Oktober 2013 

I okt. 2013 var det 12 inbrott varav 4 st. lägenhetsinbrott 

och 12 st. villa/radhus. 3 försök. 

2012 var det bara 15 st. villainbrott + 4 försök.   

Vid tre tillfällen har inbrotten inte fullföljts då dörrar och 

låsanordningarna varit för starka eller tjuvarna blivit 

skrämda. Antalet inbrott genom uppbrutna entrédörrar 

eller altandörrar är fortfarande stort. Det har varit det 

vanligaste sättet att bryta sig in i en bostad. Entrédörren 

och altandörren är svaga punkter och det räcker i många 

fall med en skruvmejsel för att ta sig in i bostaden. 

 

Fördjupningskväll om trygghet och 
boende 18 november – tema bedrägeri 

 
Vill du ha bra tips eller få svar på dina boendefrågor 
kom till Tumba gymnasiets matsal  
Ta med någon granne! Gott om platser! 

Vi startar med juice, smörgås och mingel kl.17.45 
Föreläsning 18.00–20.00    

• Under rubriken ”Bedrägeri och stulen identitet" 
berättar informationssäkerhetsarkitekt Staffan 
Huslid de faror och fällor som finns på nätet och 
hur man skyddar sig. Målsättningen är att Du ska 
få kunskap och känna att ”det är ännu roligare 
med nätet nu när jag känner till farorna och vet 
hur jag skyddar min utrustning och identitet” 

• Carine Spång, Botkyrka kommuns 
informationssäkerhetssamordnare medverkar. 
 

• Vi lyfter också boendefrågor som direkt rör 
Grannsamverkan 

Anmälan:beyron.ahxner@botkyrka.se, senast 11 

november.  
Arr. Styrgruppen för Grannsamverkan och Grannstöd i 
Botkyrka.  
Info: http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik 

Snart Lucia, då är det dags igen att 
byta batteriet i brandvarnaren!  

 

Framtiden händer inte - den skapas! 
Kloka ord som passar in på oss alla duktiga och 
ambitiösa Kontaktombud och Grannstödjare. 
 
Hoppas vi ses på fördjupningskvällen den              
18 november! 
 
"Inga brott är lagom" 
/Jan Karlsson, ordförande styrgruppen 
Grannstöd/Grannsamverkan 
Mobil:       072 - 251 00 52 
E-post:      karlssonjan33@gmail.com 
 


