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Maj månad 2021 

sköna maj som man ibland säger. 

Aprilvädret är över och blommorna börjar 

växa upp. Inte bara blommorna, gräset 

växer och häckarna växer friskt.  Dags att 

klippa kanske? Se regelverket på bifogad 

folder.  

Fler och fler har börjat få sin spruta eller 

sprutor vilket märks genom att körningarna 

med Grannstödsbilen ökar så sakta. Nya 

rutiner för hämtning och inlämning av bil är 

klara, rutiner för ”spritning” efter körning är 

klara, rutiner för beställning av skyltar är 

klara och informerade. Viktigt att komma 

ihåg att det är registrerade kontaktombud 

som kan beställa. Mer om dessa frågor 

och fler kan läsas på vår hemsida. 

Föreningen avhöll sitt årsmöte digitalt den 

28 april. Ett drygt 20-tal deltagare loggade 

in på kvällen och deltog vilket var 

glädjande i dessa pandemitider. Bl.a. 

behandlades två inkomna motioner, 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 

budget och val. Mötet leddes av oss 

inbjudna ordföranden Birgitta Mörk på ett 

förtjänstfullt sätt. Styrelsen blev förärad 

med ytterligare en invald kvinna. Jag 

passar på att tacka deltagarna, 

ordföranden, mötessekreterare Henrik 

Ohlsson, vår samarbetspartner vid mötet 

ABF Botkyrka- Salem genom Fuat Noyan! 

Slutligen kan noteras att bostadsinbrotten 

ligger på en förhållandevis låg nivå. 

Möjligen behöver vi fler som bemannar 

Grannstödsbilen och bor i flerbostadshus 

/hyreshus för att öka vår patrullering där. 

Hör av er till info@tryggare-botkyrka.se  

iså fall. En varning kan jag ändå utfärda 

för att bilbrotten ökat. 

 

 

Sist men inte minst, tid finns nu att se 

över skyltarna för Grannsamverkan. 

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas av kontaktombuden på 

vår e-post skylt@tryggare-botkyrka.se 

Redovisningen av inbrott/bilbrott på 
nytt och mer utförligt sätt från Polisen 
se bilaga.      
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder. Tips lämnas bäst på 
https://polisen.se/kontakt/tipsa-
polisen/tipsa-polisen-via-webben/ 
eller 114 14 
 
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 325 grannsamverkansområden i 
kommunen. 
 
Försök sen att göra så mycket ni kan 
för att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke / pågående 
om brott. 
 
 

Jan, Björn och Natasha 
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