POLISEN OCH BRÅ I
BOTKYRKA INFORMERAR
Grannsamverkan-Grannstöd
Årets Grannsamverkanskommun 2011 och 2012

Fördjupningskväll – 19 maj kl.
18.00–20.00
Kaffe och god smörgås från 17.45
Lokal: Tumba gymnasium, matsalen
Information om nätbrott. Företaget Eurosafe berättar om
ett ny uppmärksammad metod att märka inventarier
hemma. Aktuellt om kartläggning av bostads-bilbrott och
hur dessa kan förebyggas -brytskeneprojektet
Anmäl till beyron.ahxner@botkyrka.se, deadline 140513

Tips för dig som ska anlita hantverkare!
Tvister om hantverkstjänster är vanliga bland de frågor som
konsumentrådgivaren får. Ofta handlar det om att arbetet
blir försenat eller att man inte är överens om priset eller
hur arbetet skulle utförts. Den här tiden på året händer det
också att oseriösa företag erbjuder hus- eller markarbeten i
bostadsområdet. Arbetet kan vara dåligt utfört eller så
utförs inget arbete. Anlita bara hantverkare med Fskattesedel, om du är osäker kan du kontrollera med
Skatteverket. Skriv avtal och betala inte i förskott.
Tips för dig som ska anlita hantverkare finns på
www.omboende.se Kontakta gärna kommunens
konsumentvägledning om du har frågor tel. 08-530 610 00
eller e-post konsument@botkyrka.se.

Några ord inför våren
”Även ett högt torn börjar vid marken”, Japanskt ordspråk.
Kan passa in på vårt marknära engagemang och arbete. Vi
bygger inte torn men trygghet! Hoppas vi ses på
fördjupningskvällen den 19 maj! /Janne Karlsson.
Mobil: 072 - 251 00 52 E-post:
karlssonjan33@gmail.com

Bilinbrott april 2014
– minskar!!
Bilbrotten. Totalt: 67 st., varav 48 st. i norra B och 19 st. i
södra. Nästan hälften 31 totalt är inbrott i bil. Samma
period 2013. Totalt: 92 st. Då var det 46 inbrott i bil.

tipstelefonen 0709-13 71 94
maj 2014

Bostadsinbrott april 2014
– minskar!!
Antalet inbrott i april var totalt 7 st. varav 2 st. i villa/
radhus och 5 st. i lägenheter i flerfamiljshus. Förra året
var det 19 inbrott och 3 st. försök
Slagsta hade drabbats av 8 st. inbrott första kvartalet
2013. I år har under motsvarande tid anmäldes 1 st.
inbrottsförsök. Det är en jättestor förbättring jämfört
med förra året. Totalt gjordes 8 st. misslyckade
inbrottsförsök i april. Resultatet tyder på att förstärkning
av skalskyddet med hellånga brytskenor, byte av lås och
dörrar samt installation av larm försvårar för tjuvar att
göra inbrott.

Kampanj mot klotter och glaskross maj 2014
Året runt pågår ett förebyggande arbete. Till exempel
större lov och sommarsatsning, nattvandring,
socialförvaltningens fältning och fritidsgårdarnas arbete,
spontanfotbollen. Andra är polisens och kommunens
väktarbil, väktare som arbetar förebyggande och olika
föreningars insatser.
Klotter kostade Botkyrka kommun ca 580 000 kr år 2009.
Dessutom tillkommer kostnader för centrumägare, SL,
bostadsföretag med flera. Kostnaden för Botkyrka
kommun har gått ner. Vi ser också att kostnaderna för
glaskross har minskat.
Kampanjen syftar till att alla berörda
mark/husägare/företag tar bort klottret i sina områden
och att föräldrar, fritidsledare m.fl. tar upp detta med
sina barn och ungdomar.

Vår hälsningar
från
beyron.ahxner@botkyrka.se
mats-a.backstrom@polisen.se

