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Ja så var vi då inne i september och hösten har börjat kliva in. Vad som redan klivit in 

är föreningens aktiviteter. Några exempel: I sedvanlig och nästan traditionell ordning 

genomförde vi en Kick-off för Grannstödjarna den 31 augusti som samlade ett 20 tal 

deltagare.  

• Närmast nu (3/9) är att vi deltar vid invigningen av dagvattenparken på Fittja 

Äng med GS-bilen, Grannstödjare och styrelseledamöter. 

• Den 10/9 är vi med på Norsborgsdagen som håller hus i Vallmoparken mellan 

12.00 – 18.00 med en mängd aktiviteter. En styrelseledamot 

föredrar/informerar kommande månad om Grannstöd och Grannsamverkan för 

medlemmar i föreningen Hjärt Lung Botkyrka-Salem.  

• Vi har tillsammans med Victoriahem på Albyberget enats om en plan för en 

informationsinsats om Trygghet och vår verksamhet. Aktiviteten äger rum på 

eftermiddagen och en bit in på kvällen den 12 oktober.  

• En liknande informationsinsats är planerad tillsammans med bostadsföretaget 

Balder och Nattvandrarna till lördagen den 8 oktober. 

Avslutningsvis. Vi får många rapporter från boende i närheten av Slagstabadet och 

specifikt gällande nedskräpning och otillåten parkering. Efter att vi uppmärksammat 

detta har därför kommunen initierat extra parkeringsbevakning i området kring 

slagstabadet.  

• I regel är parkeringsbolaget där dagligen samt 15-20 gånger per månad på 

natten och 3-5 gånger på helgen. Det går även bra att kontakta 

parkeringsbolaget direkt.   

• När det gäller städningen så städar kommunen dagligen badet varje morgon, 

avseende toaletterna har det funnits vissa brister som påtalats till utförarna.  

• Därutöver så har kommunen även i år badvärdar på plats som förutom att vara 

just badvärdar, så hjälper de även till att hålla ordning och plockar skräp. 

Belysningen är förstärk kring gångvägarna just för att stärka tryggheten i 

området.  

Genom våra rapporter kan vi bidra till att Botkyrka blir tryggare och renare. Ja, vi 

hoppas på bättring och jag och ni alla jobbar vidare för ett tryggare Botkyrka! 

Vi ser ibland en del svårigheter att fungera som förening då det i många fall, inte 

minst vid Slagstabadet, finns många ansvariga förvaltningar utan tydlig samordning! 

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 (2 st) 

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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