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Den sanna lyckan består i att kunna vara 
lycklig utan lycka. 
Francoise Sagan 
 

Ett ordspråk som mer eller mindre kan 

passa oss alla i dessa pandemitider. 

Styrelsen har hitintills träffats fysiskt med 

distans hos Mats i polishuset. Nu är det 

stopp även på det ett tag med tanke på de 

nya restriktionerna/råden som kom från 

FHM den 29 oktober. Vi kommer nu och i 

oviss framtid att ha digitala möten. 

Grannstödsbilen rullar då och då och körs 

av personer som är vana att umgås. 

Fr.o.m. vecka 46 finns sprit (handsprit) och 

torkmateriel i bilen och ett 

saneringsprogram efter en körning finns i 

bilen. Har du en kompis att köra med så 

kontakta Mats ”Backis” Backström. 

I övrigt önskar ja er en bra 

novembermånad för laddning av 

batterierna för framtida insatser i 

Grannstöd och Grannsamverkan i 

Botkyrka! 

Kanske kan ni passa på att köpa och 

installera långa brytskenor på era dörrar. 

Se på vår hemsida under fliken 
sponsorer vad Veterankraft kan erbjuda! 

http://tryggare-

botkyrka.se/about/sponsorer/ klicka på 

Veterankrafts loggan. 

Må väl i novembermörkret! 

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 oktober totalt 23 varav 
11 i villa/radhus och 12 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 4 inbrottsförsök. 
 
Samma period 2019 
Förra året i oktober var det totalt 15 inbrott 
i villa/radhus 7 i lägenheter 8 samt 3 
inbrottsförsök 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder. Tips lämnas bäst på mejl till 
”Backis” 
 
Bättre skalskydd dvs. lås, brytskydd på 
dörrar, fönsterlås, låsbart hantag och 
larm håller inbrottstjuvar borta. Enbart 
larm är inte tillräckligt 
 
 

OBS! En fungerande 
Grannsamverkan gör skillnad 
 
Totalt 322 grannsamverkansområden i 
kommunen. 
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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