Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka

Nyhetsbrev November 2019
Polisens tipstelefon 0709-137194
Ordföranden har ordet.
Nu är den här, den mörka månaden vi alla
längtat efter, eller hur? De som kanske
mer längtat efter mörkret är de förbaskade
tjyvarna som fortsätter att förpesta
medborgarnas privata sfär och liv.
Botkyrka har jämförelsevis haft ett visst
lugn vad gäller inbrotten men det finns
signaler om en viss upptrappning i början
av november. Se bifogade statistik från
Mats, ”vår” polis.
Grannstödsbilen rullar på tack vare många
frivilliga som gör en fantastisk insats med
att bemanna bilen. Vi är drygt 30 personer
som håller bilen igång. Några faller ifrån
och nya tillkommer, en del kör mer och
andra mindre. Vi har kunnat läsa nyligen
att polisen i Botkyrka fått ett tillskott av 12
nya polisaspiranter. Det är välkommet och
Grannstöd och Grannsamverkan hälsar
dem mycket välkomna! Vår förening har
medlemsmöte den 12 november. Dialogen
om ett så kallat IOP-avtal med Botkyrka
Kommun och Botkyrkabyggen pågår och
går förhoppningsvis in i en slutfas för att
träda i kraft från årsskiftet 2019-2020. IOPavtal skrivs ofta runt en speciell
verksamhet, som ägs av den idéburna
organisationen, och som den offentliga
sektorn är intresserad av. Avtalet tydliggör
vilka resurser respektive part ska bidra
med samt tidsramen för partnerskapet.
IOP står för Idéburet Offentligt Partnerskap. Hoppas er höst blir bra och tack för
dina insatser som Grannstödjare eller
Kontaktombud!

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan
endast beställas hos vår polis ”Backis”
på mats-a.backstrom@polisen.se eller
på telefon 010-564 63 43.
Bostadsinbrott
Antalet inbrott i oktober totalt 15 varav 7 i
villa/radhus och 8 i lägenheter i flerfamiljshus samt 2 inbrottsförsök.
Samma period 2018
Förra året i oktober var det totalt 13 inbrott
varav 10 i villa/radhus och 3 i lägenheter i
flerfamiljshus, samt 2 inbrottsförsök
Tjuvarnas metodik denna månad, så är
det främst lägenheter på markplan som
drabbats, där troligen hade fönsterlås
hjälpt.
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
Oktober
Oktober
Oktober

2019: 41 anmälningar
2018: 89 anmälningar
2017: 46 anmälningar
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