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Nyhetsbrev november 2021 

Nu är vi där igen! November och mörker 

men vi har bra lyse på Grannstödsbilen så 

det är bara att boka in sig! Pandemin är 

kvar, restriktionerna har släppt och idag 

211027 meddelades att 3:e sprutan skall 

gälla även för 65+. Jag tar gärna ett stick 

till! Styrelsen har haft en heldag och 

diskuterat olika utvecklingsfrågor. Vi har 

bl.a. beslutat att ansluta oss till Co Yards 

(mobilbaserat rapportsystem) och en 

styrgrupp är bildad som säkert 

återkommer i frågan.  

En enkät är ute och jobbar hos 

kontaktombuden. Vi behöver ha aktuell 

lista på våra viktiga aktiva kontaktombud. 

Ännu så länge har vi ”bara” fått in 45 % 

svar så här får kontaktombuden gärna 

sätta fart och svara. 

Sist men inte minst så har vi information 

om att bemanningen i Grannstödsbilen 

återigen kan hälsa på eleverna (äta) i 

skolornas matsalar mot att man har sin 

gula väst på sig! Start efter höstlovet i 
skolorna som är nästa vecka! Mat från 

vecka 45 alltså! Ändras detta så meddelas 

Grannstödjarna via mejl! 

Sköt om er hälsar 

Jan Karlsson  

 

 

 

 

 

 

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 

Inbrott  

I september var det totalt 28 st. Inbrott / 

inbrottsförsök i Botkyrka fördelade enligt 

följande tabell:                                      

Fullbordat lägenhet    4st                     

Fullbordat i villa/radhus 14st                              

Försök villa/radhus 3 st                                           

Försök lägenhet 0 st                             

Övriga  7 st                                               

Se detaljer i polisens statistik. 

Tillvägagångssättet vid inbrott i lägenhet 

är att ytterdörren till lägenheten brutits upp 

och vid villainbrotten är det oftast via 

altan/balkongdörren samt även fönster 

som gärningspersonen har tagit sig in.                         

 
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 

 
Ring 112 vid misstanke / pågående 
om brott. 
 

Jan, Björn och Natashar 

https://d.docs.live.net/9a22ab4f7c2516d8/Dokument/Grannstöd_1/Information/Nyhetsbrev/2021/April/skylt@tryggare-botkyrka.se

