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Grannsamverkan/Grannstöd
Sommaren har gått och förhoppningsvis varit skön och bra!
Kick-offen 27/8 för grannstöjdare var välbesökt och
programmet verkade uppfattas som intressant. Botkyrka
Kommun har devisen ” Långt ifrån lagom”.
Grannstöds/Grannsamverkans devis kanske kan bli ”Inga
Brott är Lagom”. Vad tycker du?
/Jan Karlsson, ordf.

Bostadsinbrott aug. 2013
-

inbrotten minskar igen

Aug
I aug. 2013 var det 13 inbrott varav 7 st. fullbordade i
villa/radhus och 3 st. i lägenheter samt 3 st. försök.
I aug 2012 var det 17 inbrott varav 8 st. fullbordade
inbrott i villa/radhus och 4 st. i lägenhet samt 4 st. försök.

Ny grundutbildning i Grannsamverkan
Höstens grundutbildning för nya kontaktombud och blivande
grannstödjare (även för intresserade) genomförs den 21/10
kl. 18.00–21.00. Vi är hos polisen i Tumba, Doktorsväg. 3,
ingång parkering.
Anmäl till beyron.ahxner@botkyrka.se

”Gömmer du en tjuv bakom häcken?”
Pågående kampanj under hösten
Vid flera inbrott har den vackra häcken varit ett skydd för
tjuven. Väl innanför en hög häck arbetar tjuven ostört.
Häcken bör vara högst 1,2 meter hög så att dina grannar
kan se ditt hus.

Bilinbrott aug. 2013
Aug 2013
44 st. inbrott i bil.
33 skadegörelse.
15 bilstölder.
4 försök.
Totalt: 96 anmälningar varav 61 st. i norra Botkyrka och 35 i
södra.
Samma period 2012
43 st. inbrott i bil.
38 skadegörelse.
12 bilstölder.
6 försök.
Totalt: 99 anmälningar.
På nästan alla p-platser i Tumba och Tullinge har skylten ”
Töm bilen själv” sats upp av grannstödjarna Jan Aderö,
Harald Sarebjörk (Tumba) och Lars Engström/ Kjell Sand
(Tullinge). Insatsen sker i samråd med ägare av p-plats, nu
senast i Storvreten då i samråd med Botkyrkabygggen.
Vi tror att insatsen har minskat inbrotten i bil för södra
Botkyrka. Nästa steg blir nu att systematiskt genomföra
denna insats även i norra Botkyrka.

Växer häcken nära huset kan den också orsaka
brandspridning till huset om det börjar brinna i häcken,
speciellt om den är av gran eller tuja.
Risken för att bli påkörd ökar också. För barnens skull är
det också viktigt att häcken inte är för hög, då alltför höga
häckar skymmer sikten.
Polis, kommun och Räddningstjänst vill påminna om
detta genom grannsamverkan och grannstöd.
Grannstödjarna gör detta genom att lägga i en folder i
brevlådan där det behövs. Detta följs sedan upp av
kommunen vid behov.
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