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Januari 2021 har passerat, ljuset har 

kommit och vi med den. Ny bil rullar mer 

och mer med åkare som är ”ihop - parade” 

kör bilen. Fler och fler hör av sig med 

känslor att vilja köra igång och har frågor, 

roligt! 

Vad vi kan göra och tänker genomföra 

närmast är en utbildnings och 

informationsträff den 15 mars klockan 

18.00 – 20.00. Kvällen kommer att 

genomföras digitalt på Teams. Den har 

tidigare kallats grundutbildning för nya 

men denna gång breddar vi inbjudan till 

alla våra kontaktombud, nya intresserade 

och våra grannstödjare. 

Från kvällens program kan nämnas att vår 

polis Mats ”Backis” Backström ger oss 

senaste nytt från polisen, Natasha 

Engberg trygg och säkerhetssamordnare 

på Botkyrka Kommun uppdaterar oss om 

EST och övriga frågor inom kommunen, 

jag själv och flera från styrelsen bidrar 

under kvällen med information om vår nya 

bil, regler kring den och annat smått och 

gott. Vi försöker också att svara på era 

frågor. Vi har också en liten, kanske stor, 

överraskning under kvällen. Nedan har du 

praktisk information om kommande 

evenemang: 

➢ Om du inte är bekant med Teams 

så erbjuder vi i samarbete med 

ABF Botkyrka-Salem en kortare 

utbildning i Teams. Tisdag den 2 

mars klockan 18.30 till 19.30. Din 

anmälan gör du till 

fuat.noyan@abf.se senast fredag 

den 19 februari. Var tydlig i din 

anmälan vad det gäller och ange 

din e-adress och gärna telefon. 

Fortsättning sida 2 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan.  

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas av kontaktombuden 

hos vår polis ”Backis” på mejl.                          

mats-a.backstrom@polisen.se eller på 

telefon 0709-137194.  

Bostadsinbrott    
      
Antalet inbrott i januari var totalt 7st  
varav 3 i villa/radhus och 4 i lägenheter i 
flerbostadshus samt 4 inbrottsförsök. 
Detta är en minskning/halvering mot 
januari 2020 
 
Samma period 2020 
Förra året i januari var det totalt 14 inbrott i 
4st villa/radhus  och 10 i lägenheter samt 
1 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 handtag 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 / pågående 
om brott. 
 
 

Jan, Mats och Natasha 
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➢ Den 15 mars klockan 18.00 – 

20.00 inbjuds du härmed till 

utbildnings och informations-

träff. Mötet sker digitalt via Teams 

och anmälan till denna kväll gör du 

till utbv2021@tryggare-botkyrka.se 

Din anmälan vill vi ha senast den 5 

mars. 

Hoppas ni kan delta! 

Välkomna är ni hälsar styrelsen/gm 

Jan Karlsson 

Ordförande. 
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