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Bostadsinbrotten i Botkyrka nere på rekordlåg nivå. Vi är en del av det! Vi är nu inne i 

juni månad och snart är det midsommar och därefter sommar!  

Tiden går alltid fort om man är frisk och kry och i år är inget undantag även om jag/vi 

kanske inte är helt friska och krya men kämpar på! Vi har så sakta kommit igång med 

bildningsfrågorna.  

Närmast nu är en ny utbildning för alla Grannstödjare (13 juni) och till hösten en lika 

ny för kontaktombuden. Hjärt - Lungräddning (HLR) jobbar vi på och blir även den 

efter sommaren.  

Styrelsen har sitt sista möte före sommaruppehållet den 15 juni så har du någon 

fråga eller tips så mejla mig. I övrigt så får vi i sommar leva med myggor, fästingar, 

krig, apkoppor, valrörelse och i bakgrunden ligger pandemin och fler sprutor. I 

valrörelsen kan vi aktivera oss efter bästa förmåga och vilja, det viktiga där är ju att 

rösta, men det övriga får lite lägga åt sidan och bara njuta! 

Bara några småsaker till:  

1. Reser du bort under sommaren så varsko din granne! 

2. Bor du i villa. Häckarna växer fort och ha koll på regelverket. 

 

Hela regelverket finner du här  

 

 

 

https://skr.se/download/18.583b3b0c17e40e3038449630/1642430854571/5426.pdf
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Vill du vara med att köra Grannstödsbil i Botkyrka? 

Vi har lediga platser för fler förare 

Anmäl ditt intresse nedan så kommer du att få en inbjudan till att prova på en tur med 

oss antingen som förare eller bisittare. 

Vi menar att ju fler vi är som samarbetar om Grannstödsbilen desto fler pass kan vi 

köra och bidra till att begränsa antalet inbrott och skadegörelser och därigenom bidra 

till ökad trygghet för alla i Botkyrka kommun! 

Du som blir medlem i föreningen Grannstöd och Grannsamverkan får som bonus, se 

mer av din kommun, bredda din bekantskapskrets och får ökad kunskap om vad som 

händer i kommunens olika delar. 

Anmäl dig till epost: bilen@tryggare-botkyrka.se ange namn och telefonnummer vi 

kan nå dig på. 

Ha det gott så ses vi! 

Jan Karlsson 

 

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 345 grannsam-
verkansområden i kommunen. 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående om brott. 

Natasha, Jan och Björn  
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