
                        Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka  
  

                               Nyhetsbrev december 2021 
                                   

                                         Polisens tipstelefon 114 14                                         
 

Nyhetsbrev december 2021 
 

December igen, mörkt nästan hela tiden! 

Men det finns ljuspunkter, vi kan tända 

ledljus, ljusstakar i fönstren, stjärnor och 

andra ljus. Vanliga stearinljus lyser vackert 

men först kollar vi att brandvarnaren 

fungerar.  

Folkets Hus i Tumba och Hallunda 

Folkets Hus är numera sponsorer av vår 

verksamhet. Vi har förärats ett antal 

biobiljetter, i Hallunda Folkets Hus även 

operabiljetter, som vi i första hand vill 

uppmuntra och premiera aktiva förare och 

medåkare med. Ett stort tack till våra 

Folkets Hus. Mer information om detta 

kommer i riktad information till berörda.  

Sist men inte minst så hämta ditt 

covidbevis på 1177 då detta krävs från 

den 1 december. 

Andra ljuspunkter är att Grannstödsbilen 

bokas och rullar allt oftare av aktiva förare 

och medåkare.  

Föreningen var i november inbjudna till 

Grödinge Bygdegård för information om 

vår verksamhet. Vid mötet uppmanades vi 

att påminna om att stänga och låsa 

garagedörrar i gemensamhetsgarage  

samt ta in eller låsa fast stegar utomhus.  

Vi har en överenskommelse med Röda 

korset i Botkyrka om utbildning i Första 

hjälpen. Utbildningen inkluderar HLR, 

(ABC) andning, blödning och chock. 

Specifik inbjudan kommer framöver och  

 

 

 

 

 

utbildningen sker i mars, april och maj 

2022. 

Föreningen kommer att börja använda 

appen  CoYard för snabba informations-

utbyten med befintliga CoYards-grupper 

inom Botkyrka kommun. Starta en 

CoYard-grupp inom er förening/ ombuds-

område för att få snabb tillgång till 

information vi skickar ut.  Läs mer 

https://www.coyard.se 

Innan jag önskar er en riktigt God Jul så 

vill jag påminna om att vårt årsmöte sker i 

april 2022 och den som vill lämna någon 

motion/förslag för behandling på årsmötet 

kan och bör fundera på att göra detta 

redan nu. 

Och nu önskar jag er alla (från oss alla) en 

riktig GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

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 på 

vår e-post skylt@tryggare-botkyrka.se 

 

 

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

I november var det totalt 40 st. Inbrott / 

inbrottsförsök i Botkyrka fördelade enligt 

följande tabell:                                      

Fullbordat lägenhet    7 st                     

Fullbordat i villa/radhus 9 st                              

Försök villa/radhus 3 st                                           

Försök lägenhet 4 st                             

Övriga  17 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. Lås in/fast stegar lämna inga 
verktyg ute som kan användas vid 
inbrott/skadegörelse. 
 
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 vi har idag 324  
grannsamverkanområden i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående 
om brott. 
 

Natashar ,Jan och Björn  

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

