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Jag är intresserad av framtiden, för där skall jag tillbringa resten av mitt liv.  

Charles Franklin Kettering (1876-1958) 

 

Jag börjar så denna gång. I nutid har vi nyligen tecknat ett avtal om utökat 

samarbete med Victoriahem på Albyberget där de har 1150 lägenheter. I nutid har vi 

också haft vårt årsmöte i Victoriasalen i Segersjö Folkets Hus som samlade drygt 30 

deltagare. Mötet leddes av Lotta Arnesson som jag härmed tackar för en fin insats 

och tack även till alla som närvarade. Det blev ett nyval till styrelsen och dessutom en 

kvinna. I övrigt blev alla omvalda som stod på valbar plats. Jag själv fick förnyat 

förtroende som ordförande i 2 år till vilket jag tackar för. Valberedningen 

kompletterades även den av en nyvald kvinna. Styrelsens sammansättning kan ni 

redan nu se, eller snart se, på vår hemsida. Framtiden har vi framför oss varje dag. 

Det som nu står närmast på dagordningen är att få igång utbildningar av skilda slag. 

Vårt IOP-avtal med Botkyrka Kommun och Botkyrkabyggen löper fram till 

halvårsskiftet 2023. Vi vill dock redan nu efter sommaren förvissa oss om fortsatt 

avtal. Vi har långsiktiga viktiga åtaganden såsom leasing och drift av vår 

grannstödsbil, telefon och dataabonemang, lokalhyra mm. som kräver åtgärder om vi 

mot förmodan inte skulle få fortsatt stöd genom ett nytt IOP. 

Tack alla ni som lyfter vår förening genom ert engagemang! Njut av sol och vår om ni 

kan. Vi ses och hörs! 

Jan 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 342 en ökning 
med 4 grannsamverkanområden i kommunen. 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående om brott. 
 

Natashar ,Jan och Björn  
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