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Bostadsinbrott december 2013 
 
9 st. villainbrott och ett försök samt 5 inbrott i lägenhet. 
Samma period 2012: 7 st. villainbrott och 3 st. i lägenheter. 
Totalt, så hamnade vi på nästan samma siffror 2012 och 
2013. 

Bilinbrott december 2012  
Totalt 66 st. varav 30 st. i södra Botkyrka 
2012: 88 st. 
2011: 87 st. 

  

God fortsättning 
önskar 

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

 

 
 

Garage och källar/vindsinbrotten  
Vi har även börjat titta på garage- och källar/vindsinbrotten i 
kommunen. 
2012 hade vi följande siffror: 
Garageinbrott: 168 stycken 
Källar/vindsinbrott: 129 stycken 
 2013 
Garageinbrott: 108 st… minus 60. 
Källar/vind: 168 st…plus 39. 

Kommentar och årsstatistik om 
bilbrott 

Totalt under 2013: 1064 st. 
                    2012: 1088 st. 
                    2011: 1087 st. 
  
Kommentar: Vi tror att arbetet med att få upp ”Töm bilen 
själv” skyltar på p-platser och i p-garage, har börjat 
påverka att bilstölderna har minskat. Vi hoppas kunna 
följa upp detta mera under 2014. 

 

  

Nytt år med nya och gamla 
utmaningar! 

Hoppas helgerna varit lugna och avkopplande! 
Grannstödsbilen rullar bara några gånger under januari. 
Lite skavanker på bilen skall fixas. I februari är det full 
rulle igen, inom hastighetsbegränsningen förstås! Vi är 
idag ca 50 personer som håller bilen igång på ett 
fullvärdigt sätt. Några fler på "listan" skulle dock inte 
skada! Kan du och någon kompis köra någon gång då 
och då så kontakta mig Beyron eller Mats! 
 
"Håll inte tillbaka dig själv. Du är allt du har”, Janis Joplin 
 
Ha det gott! 
"Inga brott är lagom"/Janne Karlsson 

Mobil:       072 - 251 00 52 

E-post:      karlssonjan33@gmail.com  

Kommentar och årsstatistik om 
bostadsinbrott 

2013: Totalt 197 stycken anmälningar 
99 fullbordade villainbrott och 24 försök. De tre vanligaste 
inbrottssätten var:  
1: 37 st. genom ett fönster (21012:42 st.) 
2. 34 st. genom ytterdörren (2012:31 st.) 
3. 16 st. via altandörren (2012:22 st.) 
 
61 lägenhetsinbrott och 13 försök. Ytterdörren 38 gånger i 
övrigt fönster och altandörr då lägenheterna ligger på 
markplan. 
  
2012: Totalt 194 stycken anmälningar 
107 fullbordade villainbrott och 18 försök.  
52 lägenhetsinbrott och 17 försök.  
 
Brytskena på ytterdörrarna har rekommenderats och 
levererats av grannstöd och det är en bra och billig lösning. 
Finns ännu inget inbrott…vad vi vet, där man har haft en 
brytskena på sin dörr. 
 

Ny grundutbildning i Grannsamverkan 

Vårens grundutbildning för nya kontaktombud och blivande 

grannstödjare (även för intresserade) genomförs den 

17mars kl. 18.00–21.00. Vi är hos polisen i Tumba, 

Doktorsväg. 3, ingång parkering. Anmäl redan nu till 

beyron.ahxner@botkyrka.se 


