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Mars 2019 - Nyhetsbrev
Några ord från ordföranden

Bostadsinbrott

Februari, mars & april är för många föreningsaktiva
mycket aktiva månader. Det är då det hålls årsmöten &
stämmor i Botkyrka & över hela landet för den delen. Ett
årsmöte innebär t.ex. att årsberättelser/
verksamhetsberättelser skall skrivas, kallelser ska gå ut i
tid, valberedningar skall aktiveras, bokslut och
ekonomiska berättelser skall tas fram & revisorerna skall
göra sitt mm. mm. Ja, mycket kan det vara. Föreningen
Grannstöd & Grannsamverkan är också mitt upp i detta
arbete samtidigt som grannstödsbilen rullar på
bemannade med alla frivilliga grannstödjare. På måndag
den 11 mars har vi grundutbildning i polishuset i Tumba.
Vi blir över 30 personer har jag hört! Jättebra. Vårt
årsmöte har vi den 15 april på Tumbascenen. Välkomna!
Kallelse/inbjudan kommer framöver.

Antalet inbrott i februari var totalt 29 varav 21 i
villa/radhus och 8 i lägenheter i flerfamiljshus samt 12
inbrottsförsök.

Ha det gott!
Jan Karlsson
Ordförande

Till kontaktombud, trygghetsombud och
grannstödjare i föreningen Grannsamverkan &
Grannstöd
Från valberedningen
Valberedningen vänder sig till dig som är medlem i
Grannsamverkan och Grannstöd. Vi efterlyser
styrelseledamöter och revisorer (ordinarie och
ersättare). Är du intresserad av uppdraget eller känner
någon som kan passa för uppdraget vad god ta kontakt
med oss senast 18 mars 2019.
Anders Österberg 070 576 27 65 eller
Ajla Hadzijahic Alic 070 387 21 82
Från styrelsen
Föreningen har en ambitiös verksamhetsplan för 2019.
För att komma igång med arbetet kommer ett flertal
arbetsgrupper att bildas för bl.a. rekrytering,
marknadsföring, utbildning, informatörer. Om du är
intresserad av att vara med i arbetet att utveckla
föreningen kontaktar du i första hand Håkan Brantskog
på webmaster@tryggare-botkyrka.se

Samma period 2018
Förra året i februari var det totalt 19 inbrott varav 9 i
villa/radhus och 10 i lägenheter i flerfamiljshus samt 7
inbrottsförsök.

För med information se den bifogade filen
gällande bostadsinbrott
Tänk på våra brottsförebyggande åtgärder. Försök sen
att göra så mycket ni kan för att försvåra för tjuven.
Prata också med era grannar och hjälps åt i era
områden.
Ring 112 vid misstanke om brott.

Bilinbrott och skadegörelse
Februari 2019: 38 anmälningar
Februari 2018: 48 anmälningar
Februari 2017: 46 anmälningar
Jan, Mats och Linda!

