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Ordföranden har ordet.  

Nyss sett på nyheterna att SAS varslar 

5000 personer, rapporterna om Covid 19 

är många och tillgängliga på TV och 

Radiokanaler. Just det ja, det här skall ju 

handla om Grannstöd och 

Grannsamverkan. I princip ligger vår 

verksamhet nere just nu så även detta 

nyhetsbrev får inledas av Tomas 

Gunnarssons bok ”Bästa citat”. Det blir två 

citat:  

1. ”När du släpper ut det som 

tynger ger du plats för sådant 

som lättar”.                                              

Valde denna då det finns saker 

utöver Covid 19 som har tyngt vår 

föreningsverksamhet.  

2. ”För att en relation ska kunna 

blomma behövs det två som 

vattnar från varsitt håll. Annars 

vissnar relationen”. 

Valde denna då vi har en god 

relation med Botkyrka Kommun 

och vill fortsätta ha det och känna 

vi gör nytta för ökad trygghet. 

Måndag den 4 maj 2020 släppte 

en tyngd. Föreningen fick då ett 

förslag från Botkyrka Kommun och 

Botkyrkabyggen om en treårig 

överenskommelse om finansiering 

och verksamhet. 

Överenskommelsen kallas IOP. Vi 

skall nu analysera förslaget, lämna 

våra synpunkter för att sedan 

förhoppningsvis kunna skriva 

under. Mer om detta framöver! 

Som skrivet ovan så är vår vanliga 

verksamhet med Grannstödsbilen vilande 

just nu. Tyvärr vilar inte brottsligheten 

oavsett vilket tillstånd vi befinner oss i. 

Läst i tidningen att bilbrotten ökat. Tror mig 

hört att bostadsinbrotten minskat. Vad 

som gäller ser ni i statistiken som bifogas. 

Sist men inte minst, tid finns nu att se över 

skyltarna för Grannsamverkan. De brukar 

ta stryk under vintrarna även om vi inte 

haft så mycket vinter! 

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas hos vår polis ”Backis” 

på mats-a.backstrom@polisen.se eller 

på telefon 0709-137194.  

Bostadsinbrott         
Antalet inbrott i april totalt 1 varav 1 i 
villa/radhus och 0 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 4 inbrottsförsök.  
 
Samma period 2019 
Förra året i april  var det totalt 5 inbrott 
varav 2 i villa/radhus och 3 i lägenheter i 
flerbostadshus, samt  1 inbrottsförsök 
samt 2  källarinbrott. 
 
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  
April     2020: 48 anmälningar 
April     2019: 44 anmälningar 
April     2018: 67 anmälningar 
 

Jan, Mats och Natasha 
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