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Jag skriver ibland dessa rader med en viss 

frustration och uppgivenhet. Våldet sprider 

sig i världen och nya diktaturer verkar växa 

fram ur demokratin. Skjutningar runt om i 

Sverige fyller tidningarnas löpsedlar 

nästan dagligen. Corona släpper inte taget 

utan verkar öka igen. STOPP känner jag 

oftast då, som tur är. Vi bor i en fin 

kommun, vi har ett nytt avtal med Botkyrka 

Kommun och Botkyrkabyggen, vi skall 

snart byta till en ny Grannstödsbil, vi har 

en uppdaterad lista med förare och med-

åkare som vill köra igång igen, styrelsen 

har om några veckor sin första heldag där 

vi med bra förutsättningar kan planera för 

hösten 2020 och 2021, vi har nya 

medborgare i styrelsen och nu i veckan 

ringde en äldre herre som vill vara med 

och göra något i samhället genom att köra 

Grannstödsbilen. Vad tusan har jag 

egentligen att vara frustrerad över? Jo 

kanske en sak. Vår engagerade kontakt-

polis Mats ”Backis” Backström går ganska 

snart i pension (2021). Polisen är en vär-

nare om Grannsamverkan i hela landet 

och så även i Botkyrka. Mats har skött 

denna uppgift med galans och stort 

engagemang. Föreningen och Mats vill nu 

få till stånd en dialog med polisen i 

Botkyrka om hur vårt goda samarbete skall 

utvecklas och fortsätta. En dialog med 

våra kommunpoliser som har god över-

blick över händelser i kommunen kan 

kanske vara en ny och utvecklingsbar linje 

efter Mats?  Mats har enligt uppgift på-

börjat en sådan dialog och föreningen 

hakar gärna på. Vi behöver polisen och de 

oss! Må gott nu så ses vi i verksamheten 
framöver! Just det ja, jag vill tacka för 

förtroendet att nyss blivit omvald till 

ordförande i två år! // Ordförande Jan 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan.  

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas hos vår polis ”Backis” 

på mats-a.backstrom@polisen.se eller 

på telefon 0709-137194.  

Bostadsinbrott         
Antalet inbrott i september totalt 1 varav 
1 i villa/radhus och 0 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 2 inbrottsförsök. 
 
Detta är lägsta siffran under ”Backis” 
11 år i grannstödet. 
 
Samma period 2019 
Förra året i september var det totalt 5 
inbrott i villa/radhus 4 i lägenheter 1 samt 
5 inbrotts-försök 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder. Tips lämnas bäst på mejl till 
”Backis” 
 
Av tjuvarnas metoder under september 
månad. Så är det inget som sticker ut. 
 
 

OBS! En fungerande 
Grannsamverkan gör skillnad 
 
Totalt 322 grannsamverkansområden i 
kommunen. 
 
Försök sen att göra så mycket ni kan för 
att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke om brott. 
 
 

Jan, Mats och Natasha 
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