Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka

Nyhetsbrev December 2020
Polisens tipstelefon 0709–137194
Nu är det december igen och vi är mitt i en
otäck pandemi. Många aktiviteter har
ställts in eller flyttats. Något som ändå
närmar sig vare sig vi vill eller inte är julen
och det nya året. Börjar med att önska er
alla som läser detta en så God Jul och
Gott Nytt år som tillåts!
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Några rader ändå om vad som
pågår och är på G i föreningen:
Vi väntar på ny grannstödsbil med
leverans i feb-mars!
Den nya skall loggas (stripas) med
aktuella loggor!
Vår nuvarande bil har försetts med
schema, handsprit mm. för att
Coronasäkra efter och före varje
körning.
Vissa körningar genomförs även nu
med säkrade aktörer i bilen.
Dialog förs med polisen om
förändringar som komma skall när
”vår” polis Mats ”Backis” Backström
går i pension april-maj 2021.
Planering av digital grundutbildning
15 mars pågår i samarbete med
ABF.
Vi har ett samarbete med bl.a.
Hyresgästföreningen där flera
Lokala Hyresgästföreningar nu
utsett kontaktombud och sponsrar
oss med en mindre summa. Kul, vi
behöver nå ut mer i
flerbostadsområdena!
Mer pågår så håll ut. Får sluta
skriva nu annars blir det inte plats
med statistik mm. i nyhetsbrevet.
Som sagt, var rädda om er!

Sist men inte minst, tid finns nu att se
över skyltarna för Grannsamverkan.
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 november totalt 13 varav
8 i villa/radhus och 5 i lägenheter i flerbostadshus samt 9 inbrottsförsök.
Samma period 2019
Förra året i november var det totalt 37
inbrott i villa/radhus 26 i lägenheter 11
samt 5 inbrottsförsök
Tänk på våra brottsförebyggande
åtgärder. Tips lämnas bäst på mejl till
”Backis” mats-a.backstrom@polisen.se
Bättre skalskydd dvs. lås, brytskydd på
dörrar, fönsterlås, låsbart hantag och
larm håller inbrottstjuvar borta. Enbart
larm är inte tillräckligt

OBS! En fungerande
Grannsamverkan gör skillnad
Totalt 322 grannsamverkansområden i
kommunen.
Försök sen att göra så mycket ni kan för
att försvåra för tjuven.

Ring 112 vid misstanke om brott.

Jan, Mats och Natasha

Jan Karlsson
Ordförande.
Var rädda om er, ni behövs nästa år!
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