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Hej, hoppas ni mår bra allesammans! 

Tänkte skriva de här raderna igår den 1 april men avstod för ingen skulle väl tro på mig då! 

Idag är den 2 april så allt jag skriver är sant!  

➢ Föreningen har årsmöte tisdagen den 26 april i Segersjö Folkets Hus. Mötet startar vi 

upp klockan 18.00 men kom gärna en stund före. 19 april är sista anmälningsdag till 

mötet. Du är välkommen! 

Anmälan skickas till boka@tryggare-botkyrka.se  

 

➢ Vi närmar oss starkt ett avtal om utökat samarbete med Victoriahem med 1150 

lägenheter på Albyberget. Avtalet ställer krav på oss men ger oss även fördelar. Vi 

hoppas kunna ge mer utförlig information på vårt årsmöte i april.  

 

➢ Vi har fått nya Grannstödsförare och medåkare till vår bil. Men vi söker fler. Hallunda 

Folkets Hus och Folkets Hus i Tumba sponsrar vår förening med biobiljetter som 

gäller hela 2022.  Är du ny Grannstödjare och inte nåtts av erbjudandet att ta emot 

biobiljett/er så meddela föreningens sekreterare Bosse till sekr@tryggare-botkyrka.se 

som tillika är föreningens bilansvarige. Vill du bli Grannstödjare så meddela Bosse 

och glöm inte då att tipsa om biljetterna. 

 

➢ Grundutbildning för Grannstödjare och Kontaktombud är på gång och styrelsen 

behandlar ett förslag till upplägg vid vårt styrelsemöte nästa vecka. Vi hoppas hinna 

med en utbildning i maj eller början på juni. Annars får det bli som en upptakt direkt 

efter sommaren.  

 

➢ Som vanligt under vårarna så jobbar Håkan hårt med att föra fram till rätt mottagare 

när det upptäcks så kallade ”potthål” i vägarna, Återvinningstationerna har visat vara 

överfulla på många ställen vilket vi ska anmäla, och anmäler, till FTI. Vad gäller 

”potthål” så har vi i dagarna fått en bra information vart man ska vända sig. Mer info 

om detta i GS-bilen och på Hemsidan framöver. 

 

➢ Den 17 juni är vi med på Hållbarhetsdagen i Fittja klockan 15.00 – 19.00. Vill du vara 

med så meddela mig ordf@tryggare-botkyrka.se

Jag stannar här för denna gång! Hoppas vi ses på årsmötet eller på andra aktiviteter 

framöver. 

Janne Karlsson  

Ordförande 
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Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan endast beställas av kontaktombuden på vår      

e-post skylt@tryggare-botkyrka.se 

Inbrott Statistik i polisens dokument 

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 338 
grannsamverkanområden i kommunen. 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående om brott. 
 

Natashar ,Jan och Björn  
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