Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka

Nyhetsbrev Juli 2019
Polisens tipstelefon 0709-137194
Ordföranden har ordet.
Senast vi gjorde ett nyhetsbrev i juli var
2017. Då var anledningen en ökning av
bostadsinbrott. I år är det inte så utan vi
har en mycket låg nivå på inbrottstatistiken
men en viss oro kan kännas över en viss
ökning av bilbrotten. Tack igen alla ni som
kör och åker i vår Grannstödsbil och
bevakar och tipsar om ”felaktiga”
händelser. Ni gör nytta! I brevet kommer
det lite tips att tänka på inför sommaren!
I övrigt rullar bilen på utifrån Grannstödjare
som är lediga. Kan redan nu påminna alla
grannstödjare om vår sedvanliga ”kickoff”
vi brukar ha i augusti. Boka gärna in
måndag den 26 augusti klockan 18.00 –
20.00 och troligtvis i Brf Banvaktarens
lokal i Tullinge! Separat inbjudan kommer
senare efter högsommaren!
Den direkta föreningsverksamheten tar
dock en liten paus nu. Dock inte helt då
föreningen filar på en ansökan om pengar
för utvärdering och utveckling av
verksamheten. Ansökan skall vara
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) tillhanda
senast den 15 september.

Bostadsinbrott
Antalet inbrott i juni: totalt 5 varav 3 i
villa/radhus och 2 i lägenheter i
flerfamiljshus samt 1 inbrottsförsök.
Samma period 2018
Förra året i juni var det totalt 8 inbrott
varav 4 i villa/radhus och 4 i lägenheter i
flerfamiljshus, samt 4 inbrottsförsök
För mer 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.
Ring 112 vid misstanke om brott.
Bilinbrott och skadegörelse
Juni 2019: 48 anmälningar
Juni 2018: 66 anmälningar
Juni 2017: 77 anmälningar
Jan, Mats och Linda

Men mesta av allt önskar jag er alla en
trevlig sommar!
Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan
endast beställas hos vår polis ”Backis”
på mats-a.backstrom@polisen.se eller
på telefon 010-564 63 43.
Jan Karlsson
Ordförande
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