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Hej alla!  

Sommaraugusti här, många har rest eller 

reser till varmare länder. För egen del vill 

jag trots 2 sprutor fortfarande vara försiktig 

och värmen har räckt bra här i Sverige. Nu 

till vardagen för vår förening där vi bl.a. 

arbetar förebyggande emot bostadsinbrott. 

Noterar en artikel från media den 28 juli: 

”Samhället öppnar upp och fler lämnar 
sina hem för semester. Då verkar tjuvarna 
passa på. För under årets 
sommarmånader har bostadsinbrotten 
ökat med 46 procent i södra Roslagen, vid 
jämförelse av samma period i fjol. Men få 
av brotten klaras upp. 
 
Bostadsinbrott kan vara svåra att utreda, 
säger kommunpolis Madeleine 
Holmström.” 
De kommuner som är värst drabbade är 
Täby, Danderyd och Österåker. 
 
Hos oss här i Botkyrka har körningarna 
med Grannstödsbilen, trots högsommar, 
ökat och har 9 körningar under juli. Tack 
till alla flitiga! 
 
"Måndag den 2 augusti  genomförs en 
manifestation mot våld som även är en 
manifestation och Blomtåg för den 12-
åriga Adriana som sköts till döds för ett år 
sedan. Se mer på vår 
hemsida www.tryggare-botkyrka.se Vår 
förening stödjer aktiviteten och deltar om 
det är möjligt med vår Grannstödsbil" 

 
Önskar er en fortsatt bra sommar! 

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 

Redovisningen av inbrott/bilbrott sker 
på ett enklare sätt under semestertider . 
 

Inbrott                                       

Fullbordat lägenhet 3 st  Norsborg                     

Villa/radhus 3 st Tullinge, Grödinge, Nors-

borg                                                    

Försök lägenhet 1 st Norsborg                               

Försök Villa/radhus 1 st Tullinge 

 
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 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående 
om brott. 
 

Jan, Björn och Natashar 

http://www.tryggare-botkyrka.se/
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