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Hej! 

Ja, så var vi framme vid hösten och dess sköna färgprakt! Valet är över men ändå 

inte då vi inte vet hur styret kommer se ut i vår kommun.  

Det här brevet är lite försenat pga. mig. Jag är pensionär med data hemma och utan 

att kunna ringa någon dataenhet, när knapparna inte gör som de brukar, och som 

snabbt kommer och fixar. Lärde mig aldrig när jag jobbade hur de gjorde när de 

fixade för det gick så snabbt.  

Nåja, Grannstöd och Grannsamverkan förstår jag bättre. Vi har nu en skylt på 

Grannstödsbilen så vi syns i både mörker och dagtid. Lördag den 8 oktober har vi 

tillsammans med Fastighetsägaren Balder i Norsborg en informationsinsats om vår 

fina verksamhet. 

Onsdag den 12 oktober har vi en liknande insats på Albyberget tillsammans med 

fastighetsägaren Victoriahem och den Lokala Hyresgästföreningen.  

Utbildningstillfälle för våra kontaktombud närmar sig då vi just nu tar fram ett 

uppdaterat utbildningsprogram i frågan. Stannar här för denna gång och 

brottsstatistik biläggs ju detta brev. Vi kämpar på och hörs snart igen! 

 

Jan Karlsson 

Ordförande 

 

  

Foto: Bo Nilsson 
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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 347 grannsam-
verkansområden i kommunen. 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående om brott. 
 

Natasha, Jan och Björn  
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