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Ordföranden har ordet.  

Juli och just nu högsommarvärme! Kan det 

bli bättre? Ja visst kan det det med din och 

min insats i framtiden. Bort med Coronan, 

igång med Grannstödsbilen mm. 

Önsketänkande förstås men så är det.  

Nu har vi en undertecknad överens-

kommelse om IOP från 1 juli och tre år 

framåt. Skönt att gå lite i idé nu med den i 

ryggen. Även om det dragit ut på tiden så 

tack till Botkyrka Kommun och 

Botkyrkabyggen, låt oss nu tillsammans 

göra det bra för ett tryggare Botkyrka.  

Funderar mycket på hur vi kan nyttja vår 

bil på lite annat sätt än vi brukar nu under 

pandemin. En idé är att vi åker ut i olika 

bostadsområden med högtalare och 

information av olika slag?  

Från Grannstöd och Grannsamverkan, 

från Botkyrkabyggen, Botkyrka Kommun 

etc. Det går ju då att ändå hålla distans till 

varandra. Vi kommer diskutera frågan 

direkt efter sommaren så har du någon bra 

idé så skicka den till mailto:info@tryggare-

botkyrka.se 

I övrigt kan du bara tillönskas en fin 

sommar. Har du hemester och reser lite i 

vårt fina land så använd vår bilagda 

”Grannlapp” och hjälp din granne att hjälpa 

dig!  Ha det så gott så länge, ladda 

batterierna, håll ut så hörs vi efter 

högsommaren! 

 Jan Karlsson           

Ordförande 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se över 

skyltarna för Grannsamverkan.  

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 juni tom 25 juni totalt 6 
varav 1 i villa/radhus och 5 i lägenheter i 
flerbostadshus samt  
 
Samma period 2019 
Förra året i juni var det totalt 5 inbrott. 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder.  
 
Statistiken för juni något begränsad då 
det är semestertider. 
 

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. 
 
 

Jan, Mats och Natasha 
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