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Jul och Nyhetshelger är nu över och jag
hoppas kontaktombud, Grannstödjare,
sponsorer och blivande sponsorer/aktörer i
Grannstöd och Grannsamverkan i
Botkyrka kunnat få lugn och ro, behövlig
vila och kanske en och annan klapp! I
vilket fall är ni alla välkomna tillbaka till
normala veckor och aktiviteter. Pandemin
ligger fortfarande över oss som ett ont
täcke och gör våra aktiviteter osäkra. Men
vi gnetar på! Axplock över sådant som är
på G:
➢ Styrelsen har gjort en översyn över
rabatter vi har på säkerhetsdetaljer
från företag. Mer info kommer att
finnas på vår hemsida.
➢ Vi har fått nya förare och medåkare
till Grannstödsbilen. Välkomna!
➢ Vi jobbar på att införa digital
samverkan genom Co Yards
➢ Ny omarbetad utbildning är på G
Så här är det, som jag ser det:
Samhället/Kommunen behöver Grannstöd
och Grannsamverkans insats för att få
stopp på t.ex. inbrott, bilstölder, mm.
Många av Botkyrkas föreningar och
medborgare är på olika sätt engagerade i
att få stopp våld och sådant som skapar
otrygghet för oss i vår vardag! Polis och
myndigheter gör bra saker men vi från
civilsamhället behövs i ännu högre grad
både medverka och påverka. I media
matas vi dagligen om skjutningar, våld mot
kvinnor i nära relation, vandalisering i
bostadsområden och mycket mer som
skadar vår egen vision om framtiden. Jag
är övertygad om att det är dags att sätta

ner foten på allvar och ge civilsamhällets
goda aktörer den tyngd och stöd de så väl
behöver. Civilsamhället har i Botkyrka en
plattform som lustigt nog heter Plattformen. Vår förening är med i den och
stödjer deras ambitioner. Läs mer om du
vill på www.plattformenbotkyrka.se
Nåja, livet går vidare!
Jan Karlsson
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 Se detaljer i polisens statistik.
Tänk på våra brottsförebyggande
åtgärder. Lås in/fast stegar lämna inga
verktyg ute som kan användas vid
inbrott/skadegörelse.
Tips lämnas bäst på
https://polisen.se/kontakt/tipsapolisen/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.

Ring 112 vid misstanke / pågående
om brott.

Natashar ,Jan och Björn

