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Bostadsinbrott februari 2014 
– minskar!! 

5 st. villainbrott och ett försök samt 4 inbrott i lägenhet och 

ett försök. Totalt: 11 brott. 

 

Samma period 2013: 14 st. villainbrott och 7 st. i lägenheter 

samt 3 försök i lägenhet. Totalt: 24 brott 

 

Fördjupningskväll om trygghet och 

boende 19 maj – tema bedrägeri 

(fortsättning) 
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 . Anmäl dig redan nu till 

beyron.ahxner@botkyrka.se 

Vårvinterhälsningar 
från 

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

 

Garage- källar/vindsinbrotten 2014        
– en markant minskning! 

2014: 7 st. inbrott källare/vind och 7st. i garage 

2013: 39 st. inbrott i och 17 St. i garage 

Några ord inför våren  

Tror att våren är här! I dag kvittrade fåglarna på 

morgonkvisten. Snart är det valtider så några ord på 

vägen kanske kan passa!                                                       

”Man bör se upp med politiker som vet svaren innan de 

förstått frågorna” 

Hoppas många av oss ses på träffen den 17 mars eller 19 

maj. 

"Inga brott är lagom"/Janne Karlsson                    

Mobil:  072 - 251 00 52                                                   

E-post:      karlssonjan33@gmail.com  

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 i polisens lokaler, Tumba, 

Doktorsväg. 3, ingång vid parkering. Anmäl dig snabbt till 

beyron.ahxner@botkyrka.se – det finns platser kvar. 

Botkyrkabyggen tar över kostnaden för 

Grannstödsbilen 
 

Botkyrka kommun stärker ytterligare sitt arbete för 

grannsamverkan genom ett nytt avtal med AB Botkyrka-

byggen.  

Bostadsbolaget tar hela kostnaden för den bil som används 

av volontärerna, grannstödsbilen, som ett steg i sitt bidrag 

för att stärka grannsamverkan i kommunen. 

Välkommen till en intressant utbildnings-

kväll om nattvandring! 
 

Tid: 24 mars kl. 18.45–20.45. Fika från 18.30  

Plats: Odensväg 17, Norsborg (OPADs lokal) 

Arr. Nattvandrarföreningarna, Botkyrka kommun och 

polisen. 

Anmälan: beyron.ahxner@botkyrka.se 

Läs mer: www.botkyrka.se/trygghetsutbildning 

 
Grannsamverkan stöder nattvandrargrupperna i Botkyrka 

Bilinbrott februari 2014 
- ökar! 

Totalt 72 st. 20 st. i södra Botkyrka och 50 st. i norra. 

2013: 65 st. 2012: 92 st. 

  


