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Oktober månad 2021, höstmånad. 

Restriktionerna är borta och livet är som 

vanligt! Det sista går att diskutera. 

Botkyrka Kommun är en av de kommuner 

som har minst antal vaccinerade i Sverige. 

Själv har jag nyligen, trots två sprutor varit 

inlagd för Covid 19 och jag känner fler i 

vår kommun som drabbats av samma sak. 

Grannstödsbilen rullar på med flitiga förare 

och medåkare. Tyvärr har covid drabbat 

några av dessa också. Bilen är i vilket fall 

ute från reparationsverkstaden igen och 

det är fritt fram att boka in sig! 

Bilen ska rulla över hela kommunen vilket 

den också gör, men det vore fantastiskt 

bra om vi kunde få boende från Norra 

sidan av Botkyrka att anmäla sitt intresse 

för engagemang med Grannstödsbilen. 

Känner du någon eller är intresserad själv 

anmäl ditt intresse till info@tryggare-

botkyrka.se Ni/Du är välkomna! 

Annars rullar verksamheten på och i 

”pipeline” ligger nu planering av eventuell 

NOS-kurs och HLR-kurs. Närmaste 

aktivitet är den 12 oktober där föreningen 

Grannstöd och Grannsamverkan ordnar 

en informationsträff i samarbete 

med Svenska Turist-föreningens 

medlemmar och aktiva (STF Botvid) en 

träff dit vi välkomnar dig att delta. 

Aktiviteten startar klockan 15.00 i Segersjö 

Folkets Hus och anmälan gör du till 

Roland Svensson på telefon 073 – 

3451978 eller på e-post 

till bpursv@gmail.com.  

2 sprutor för covid gäller för deltagande. 

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 

 

Inbrott                                       

Fullbordat lägenhet 6 st                       

Fullbordat i villa/radhus 11st                              

Försök villa/radhus 3 st                                           

Försök lägenhet 3 st   

Se detaljer i polisens statistik. 

Tillvägagångssättet vid inbrott i lägenhet 

är att ytterdörren till lägenheten brutits upp 

och vid villainbrotten är det oftast via 

altan/balkongdörren samt även fönster 

som gärningspersonen har tagit sig in.                           

 
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 

mailto:info@tryggare-botkyrka.se
mailto:info@tryggare-botkyrka.se
mailto:bpursv@gmail.com
https://d.docs.live.net/9a22ab4f7c2516d8/Dokument/Grannstöd_1/Information/Nyhetsbrev/2021/April/skylt@tryggare-botkyrka.se

