
 

 

              

Mars 2018- Nyhetsbrev 

 

Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordföranden 

Mars månad & ljuset i Sverige har börjat återkomma 

både på marken & i känslan!  Grannstödjare & 

kontaktombud kämpar på med förebyggande 

brottsarbete.  Vårt arbete lockar andra kommuner & 

andra föreningar att få veta hur vi jobbar nu & framåt. 

Roligt & viktigt! Föreningen har träffat överenskommelse 

med Botkyrkabyggen om att intensifiera det 

brottsförebyggande arbetet inom stadsdelarna & 

Botkyrkabyggens bostadsområden genom att uppmuntra 

hyresgäster att bli Trygghetsombud Roligt & viktigt! 

https://worldinproperty.se/article/botkyrka-satsar-

paa-boendetrygghet-17371  

Denna dag den 6 mars har föreningen inbjudit till 

grundutbildning för nya intresserade. Drygt 30 anmälda! 

Roligt & viktigt! 

Föreningen & valberedningen arbetar på inför vårt första 

riktiga årsmöte som äger rum den 23 april! Föreningen 

har nu fått eget organisationsnummer av Skatteverket & 

bankkonto skall öppnas så att vi kan ta emot stödanslag 

av samfälligheter & bygga upp vår framtida ekonomi!   

Inbrott i bil & bostad är inte stoppade men det är inte vi 

heller! Stor eloge till alla Grannstödjare & Kontaktombud 

som kämpar på! Snart får vi förhoppningsvis tacka 

Trygghetsombud också! Ha det gott där ute! 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan 

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post:   

karlssonjan33@gmail.com  

  

 

Bostadsinbrott  

Antalet inbrott i februari var totalt 19 varav 10 i 

villa/radhus och 9 i lägenheter i flerfamiljshus samt 7 

inbrottsförsök.  

Samma period 2016: 

Förra året i januari var det 20 inbrott varav 19 i 

villa/radhus och 1 i flerfamiljshus samt 8 

inbrottsförsök.  

Tänk på våra brottsförebyggande åtgärder. 

Försök sen att göra så mycket ni kan för att försvåra för 

tjuven. 

Ring 112 vid misstanke om brott. 

Bilinbrott och skadegörelse  

Februari 2018: 41 anmälningar 
 
februari 2017: 67 anmälningar 

Februari 2016: 40 anmälningar 

 

OBS se bifogad inbjudan till årsmötet för 

Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka på 

Tumba Scenen den 23 april 18:00-20:00. Anmälan 

sker till Jenny.Ivstrand@botkyrka.se  

 

Jan, Mats och Natasha! 
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