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Vår förening Grannstöd och 
Grannsamverkan i Botkyrka räknas in i 
det som kallas civilsamhällets tredje 
sektor! Samhället kan beskrivas som tre 
huvudsakliga sektorer Stat, landsting, 
kommun och myndigheter hör enligt den 
beskrivningen till den första sektorn. Allt 
som har med privat företagande vars 
syfte är att ge avkastning på insatt kapital 
räknas till den andra sektorn. Till 
den tredje sektorn hör de verksamheter 
som har med kooperation, idéburna 
organisationer av olika slag, den sociala 
ekonomin, ekonomiska föreningar, 
stiftelser och civilsamhälle att 
göraö.Civilsamhället definieras enligt 
Sveriges riksdag som en arena, skild från 
staten, marknaden och det enskilda 
hushållet, där människor, grupper och 
organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen.Vi är alla 
medvetna om att samhället alltmer fylls 
av hårt våld och Botkyrka har i sommar 
drabbats hårt. Tänker då bl.a. på den 12 
åriga dödsskjutna flickan. I mitt 
engagemang i flera föreningar i Botkyrka 
som tillhör Tredje sektorn så finns just 
nu en levande och aktuell diskussion om 
hur vi tillsammans bidrar och sätter 
stopp för våldets utbredning.Vår 
förening gör redan nu en insats i 
våldsförebyggande syfte men kanske vi 
kan göra mer? I vilket fall så bör vi delta i 
diskussionerna om vår roll och jag har 
själv vid ett flertal möten (nätverksträffar) 
framfört att någon form av samordning 
från första sektorn måste till. 
Ambitionerna finns vet jag men hur skall 
det ske i verkligheten? Hur kan de på 
bästa sätt aktivt stötta den tredje 
sektorn i detta svåra arbete? 

Ordförande 

Jan Karlsson 

 

 

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 augusti totalt 5 varav 3 i 
villa/radhus och 2 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 8 inbrottsförsök 
 
Samma period 2019 
Förra året i augusti var det totalt 3 inbrott i 
villa/radhus 7 i lägenheter samt 1 inbrotts-
försök 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder.  
 
Av tjuvarnas metoder under augusti 
månad. Så är det inget som sticker ut. 
 
 

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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