
                        Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka  
  

                               Nyhetsbrev april 2021 
                                   

                                         Polisens tipstelefon 114 14                                         

 mailto:info@tryggare-botkyrka.se     hemsida: http://tryggare-botkyrka.se   
Facebook: tryggarebotkyrka 

 

Nyhetsbrev april 2021. 

Tack alla som deltog vid vårt möte den 15 

mars (ca35st) Tack ABF för er assistans 

med mötet. Någon kom inte in på mötet 

och sådant händer fortfarande i vår 

digitala värld. Vilken typ av värld lever vi i 

förresten? Scannar ofta igenom olika 

områdens grupper och läste alldeles nyss: 

Du idiot som kastade gatstenen på min 

Amstaff nu för en stund sedan från din 

balkong. Passvägen i Storvreten, någon 

idiot lyste med grön laser i Tuna blir så 

arg, 3 katalysatorer stulna i Tumba (2 i 

Tuna, 1 i Storvreten) under sista helgen i 

mars. Det senaste inlägget är gjort av 

Grannstöd och Grannsamverkan i Bot-

kyrka. Dessa tre klipp hittade jag på ca 5 

minuter. I vilket fall så känns det ibland 

som all respekt mellan oss människor 

försvunnit. Vill sluta med något positivt. 

Föreningen har årsmöte den 28 april och 

kallelse/inbjudan är på väg ut. Nya bilen 

har börjat rulla lite igen och bemannas av 

personer som bor ihop eller blivit 

vaccinerade. Vi har numer ett litet kontor i 

Folkets Hus Segersjö och idag 29/3 flyttas 

vårt material från ”Backis” på 

polisstationen dit. Ja, det sker saker även 

om vi är många som väntar på vaccin! 

Hoppas ni haft en trevlig påsk och sköt om 

er! Vår polis Mats Backström (Backis) går i 

veckan i pension! Tack för allt Backis! Vi 

hälsar efterträdande kommunpolis Björn 

Johansson välkommen som vår 

kontaktperson!  

Jan Karlsson 

Ordförande 

 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan. 

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas av kontaktombuden på 

vår e-post skylt@tryggare-botkyrka.se 

Bostadsinbrott    
      
Antalet inbrott i mars var totalt 7st  varav 
1 i villa/radhus och 6 i lägenheter i 
flerbostadshus samt 7 inbrottsförsök. 
Detta är en fortsatt  minskning mot mars 
2020 
 
Samma period 2020 
Förra året i mars var det totalt 11 inbrott i 4 
st villa/radhus  och 7 i lägenheter samt 2 
inbrottsförsök 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder. Tips lämnas bäst på 
https://polisen.se/kontakt/tipsa-
polisen/tipsa-polisen-via-webben/ 
eller 114 14 
 
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 324 grannsamverkansområden i 
kommunen. 
 
Försök sen att göra så mycket ni kan 
för att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke / pågående 
om brott. 
 
 

Jan, Björn och Natasha 
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