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Ordföranden har ordet.  

Hur skriver ”man” ett nyhetsbrev i dagens 

tider av Corona, Corona, Corona och 

direktiv varje dag i presskonferenser? 

Viktig information, men vår verksamhet är 

Grannstöd och Grannsamverkan! Jag 

börjar med ett citat ur Tomas Gunnarssons 

bok ”Bästa citat”: Det går inte att ändra 

Dåtiden men det går att använda Nutiden 

till att göra någonting bra för Framtiden. 

Det finns tid nu till reflektion och 

funderingar kring vår framtid! Och nu direkt 

till Nutiden: 

✓ Utbildningar och större möten är 
inställda tillsvidare inom vår 
verksamhet 

✓ Grannstödsbilen rullar inte för 
närvarande. Senaste nytt från 
polisen är att den står stilla även i 
april månad. 

✓ Föreningens årsmöte är utsatt till 
den 28 april. Styrelsen har 
sammanträde via Teams den 7 
april där en fråga att behandla är 
ett förslag att ställa in/skjuta fram 
årsmötet. Mer info om detta 
kommer. 

✓ Styrelsen har haft brevväxling med 
såväl politiker som tjänstemän på 
Botkyrka Kommun om varför vi inte 
kan komma till skott med ett IOP-
avtal som ni säkert läst eller hört 
om tidigare. Den senaste 
informationen från säkerhetschef 
Pernilla Vera jr ger oss besked att 
det nu skall vara på G att få fram 
ett förslag. 

Den sistnämnda punkten får stå för 
dagens mest positiva inslag i brevet så 
med detta hoppas jag ni alla är rädda om 
er och era kära. Avslutningsvis vill jag be 
er att fundera en stund över föreningens 
Framtid! 

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 mars totalt 11 varav 4 i 
villa/radhus och 7 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 2 inbrottsförsök.  
 
Samma period 2019 
Förra året i mars  var det totalt 8 inbrott 
varav 7 i villa/radhus och 1 i lägenheter i 
flerbostadshus, samt  5 inbrottsförsök  
 
Tjuvarnas metodik denna månad, så är 
det lägenheter som gäller. Uppbrutna 
dörrar, krossade rutor i altandörrar och 
fönster, i markplan. Just bristen på lås 
och annat, gör det lätt att ta sig in i 
lägenheter på markplan. 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  
Mars     2020: 75 anmälningar 
Mars     2019: 46 anmälningar 
Mars     2018: 57 anmälningar 
 

Jan, Mats och Natasha 
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