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Bostadsinbrotten ligger på en 

jämförelsevis låg nivå, vårsolen har börjat 

titta fram och värma! Kan det bli bättre? 

Svaret får bli ja och jag tror ni vet vad jag 

menar. Läste i senaste Mitt i Botkyrka att 

Botkyrka erhåller 17 miljoner av staten till 

brottsförebyggande arbete. Skolorna tas 

som ett gott exempel vilket säkert är både 

rätt och bra. 

Vi skall dock inte för en sekund glömma 

att våra insatser också till största del är 

brottsförebyggande och ger goda resultat. 

Ni/vi är alla delaktiga i det. I artikeln nämns 

att målet är att det skall bli färre orter på 

polisen lista över utsatta områden. 

Botkyrka har både särskilt utsatta och 

utsatta områden. 

I föreningen behöver vi synas mer i dessa 

områden med närvaro, information och 

dialog för ett Tryggare Botkyrka. Troligtvis 

behöver vi fler förare från Fittja, Alby och 

Storvreten som rör sig i dessa områden så 

snart ”pandemihelvetet” släpper taget om 

oss. Kämpa på, ni är guld värda! Hoppas 

ni kan närvara vid vårt möte den 15 mars. 

Jan Karlsson 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan.  

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas av kontaktombuden 

hos vår polis ”Backis” på mejlmats-

a.backstrom@polisen.se eller på 

telefon 0709-137194.  

Bostadsinbrott    
      
Antalet inbrott i februari var totalt 7st  
varav 2 i villa/radhus och 5 i lägenheter i 
flerbostadshus samt 2 inbrottsförsök. 
Detta är en rejäl minskning mot februari 
2020 
 
Samma period 2020 
Förra året i februari var det totalt 28 inbrott 
i 7 st villa/radhus  och 21 i lägenheter samt 
6 inbrottsförsök 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder. Tips lämnas bäst på mejl till 
”Backis” mats-a.backstrom@polisen.se 
 
Bättre skalskydd dvs. lås, brytskydd på 
dörrar, fönsterlås, låsbart handtag 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 / pågående 
om brott. 
 
 

Jan, Mats och Natasha 
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