Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka

Nyhetsbrev Februari 2020
Polisens tipstelefon 0709-137194
Ordföranden har ordet.
måndag den 3 februari 2020
Nytt år med nya tag på flera sätt. Givetvis
vill vi ha ett IOP-avtal med Botkyrka
Kommun och Botkyrkabyggen. Inget nytt
just nu på den fronten. Ett nytt tag tog
föreningen däremot den 15 januari då ca
60 deltagare kom denna mörka kväll för att
lyssna på Kerstin Malm från Solnas
lokalpolisområde som berättade och
tipsade om hur hundägare kan vara en
stark resurs i det brottsförebyggande
arbetet. Kursen kallas NOS som i
praktiken innebär att tjyvarna flyr sin KOS.
Vi har redan fått intresseanmälningar för
fler kurser. Vi har redan också fått in NOStips från deltagare på kursen. Västar till
hundarna skall vara på väg till de som
beställt. Styrelsen med hjälp av polis och
kommun får nu bereda väg för fler
inkommande tips och återkoppling.
Grannstöd och Grannsamverkan fick bra
media på vårt initiativ via Radio P4
Södertälje och Stockholm. Dag som ovan
intervjuades också vår vice ordförande
Klas Nilsson på samma kanal men då
gällde det framförallt inbrottslarm. Tror att
länkarna till dessa program finns inlagda
på vår hemsida www.tryggare-botkyrka.se
Snart är det dags för grundutbildning igen
17 mars klockan 18.00!
Jan Karlsson
Ordförande

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 januari totalt 14 varav 4 i
villa/radhus och 10 i lägenheter i flerbostadshus samt 1 inbrottsförsök.
Samma period 2019
Förra året i januari var det totalt 28 inbrott
varav 20 i villa/radhus och 8 i lägenheter i
flerbostadshus, samt 8 inbrottsförsök
Tjuvarnas metodik denna månad, så är
det lägenhetsdörrar som gällt. Gäller
samtliga 10 inbrott och 3 av 10 dörrar
har sen varit säkerhetsdörrar
För mer information se den bifogade
filen gällande bostadsinbrott
Tänk på våra brottsförebyggande
åtgärder.

OBS! En fungerande
Grannsamverkan gör skillnad
Försök sen att göra så mycket ni kan för
att försvåra för tjuven.

Ring 112 vid misstanke om brott.
Bilinbrott och skadegörelse
Januari 2020 66 anmälningar
Januari 2019: 47 anmälningar
Januari 2018: 72 anmälningar
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