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Juli månad är fortfarande en vanlig semestermånad för många. Jag som pensionär 

märker det också på betydligt minskade mail i inboxen. Värmen i föregående vecka 

har gjort att jag helst velat gå in i kylboxen. Nåja, Grannstödsbilen rullar på i något 

förminskad skala och gör sina uppgifter.  

Förare och bisittare är numer fulla av kunskap vad och hur uppgifterna ska skötas 

efter en välbesökt utbildning den 13 juni. Bildning kan man aldrig få nog av och 

dessutom träffar man ju sina kamrater, åtminstone nu när vi tror att pandemin är 

över.  

En av uppgifterna är att i brevlådor där det ser ut att vara befogat lägga i information 

om vad som gäller vad avser att Klippa Häcken. Vi hoppas snart även få besked om 

vad som sker om föreskrifterna inte följs? 

Några andra sommarpåminnelser som aldrig blir för många är: 

• Parkera vid baden så att räddningstjänsten kommer fram om olyckan är 

framme vilken det var förra sommaren 

 

• Följ alltså P-vakternas anvisningar vid baden 

 

• Och sist men inte minst, om du reser bort meddela dina grannar, dina 

värdesaker ska inte flytta bort. 

Statistiken om inbrott och bilbrott har jag inte tillgång till i skrivande stund men 

hoppas den fortfarande håller sig på en låg nivå. Åtminstone bostadsinbrotten. 

Statistik kommer att biläggas detta nyhetsbrev.  

Slutligen: Njut av ledighet, sommar och kanske fint väder. Jag är säker på att det blir 

full fart på det mesta efter sommaren. 

Ha det gott! 

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

Natasha, Jan och Björn  
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