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Ordföranden har ordet.  

Nu är det sommartider och vi får resa igen. 

Bostadsinbrott är just nu på låg nivå, 

många är ju hemma i Covid 19 tider. Men 

som sagt, vi får resa igen. Passa på nu 

inför sommaren att montera effektiva 

brytskenor på dina dörrar. Veterankraft är 

en årlig sponsor av vår verksamhet. 

Veterankraft erbjuder 10 % rabatt på 

nettopriset vid montering av hellånga 

brytskenor. Vill du veta mer så ring 

Veterankraft 08 – 403 05 600.  

Grannstödsbilen står fortfarande still men 

styrelsen har diskuterat en ”nystart” 

förhoppningsvis i september. 

Vårt inställda årsmöte planerar vi kunna 

hålla digitalt snarast möjligt efter 

sommaren. 

Verksamheten har under en period legat 

still men inte all verksamhet. Vi är nu 

framme för ett snart undertecknande av ett 

IOP som står för ”Idéburet Offentligt 

Partnerskap” och i vårt fall blir det en 

överenskommelse (ÖK) mellan tre parter 

som är Grannstöd och Grannsamverkan, 

Botkyrka Kommun och Botkyrkabyggen. 

ÖK skall gälla under tre år och ger vår 

förening en viss långsiktighet, ekonomi 

och trygghet! Äntligen och kul vill jag 

skriva!! Mer information om innebörden i 

ÖK:n kommer framöver och det gör också 

information om nystart med bilen och vårt 

årsmöte. 

Ha nu en skön sommar och ladda för en 

nystart! Håll distans och var rädda om er! 

Jan Karlsson           

Ordförande 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se över 

skyltarna för Grannsamverkan. De brukar 

ta stryk under vintrarna även om vi inte 

haft så mycket vinter! 

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas hos vår polis ”Backis” 

på mats-a.backstrom@polisen.se eller 

på telefon 0709-137194.  

Bostadsinbrott         
Antalet inbrott i maj totalt 4 varav 3 i 
villa/radhus och 1 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 3 inbrottsförsök.  
 
Samma period 2019 
Förra året i maj  var det totalt 1 inbrott 
varav 1 i villa/radhus och 0 i lägenheter i 
flerbostadshus, samt  1 inbrottsförsök. 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder.  
 

OBS! En fungerande 
Grannsamverkan gör skillnad 

 
Försök sen att göra så mycket ni kan för 
att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke om brott. 
 
Bilinbrott och skadegörelse  
Maj     2020: 60 anmälningar 
Maj     2019: 54 anmälningar 
Maj     2018: 80 anmälningar 
 

Jan, Mats och Natasha 
 

mailto:info@tryggare-botkyrka.se
http://tryggare-botkyrka.se/
mailto:mats-a.backstrom@polisen.se

