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Hej! 

Botkyrka Kommun har flera fastighetsägare. Den största är Botkyrkabyggen vilka vi 

har både avtal och gott samarbete med. Några andra är Victoriahem (Albyberget) 

vilka vi också har avtal med. Balder i Norsborg har vi påbörjat samarbete med. 

I samarbete med Balder och Nattvandrarna hade vi en aktivitet lördag den 8 oktober, 

vi var där med Grannstödsbilen som Bosse ordnade. Det bjöds på Information och 

fika med bullar. Den 12 oktober var det dags för en liknande aktivitet med 

Victoriahem på Albyberget. Grannstödjarna Björn och Tore var där med bilen, jag och 

Håkan var där, flera av Victoriahems personal grillade korv med strykande åtgång. 

Information i portar före och artiklar efteråt är viktiga ingredienser i vår egen 

marknadsföring.  

Med Botkyrkabyggen ligger närmast något vi kallar ”Projekt Norsborg”. Den 9 

november är vi med Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen på Lokes Väg 2 och 

den 6 december på Hundhamravägen 7. 

Den 25 oktober hade styrelsen sin numer årliga överläggning tillsammans med 

representanter från Botkyrka Kommun och Polisen. Några exempel på frågor som 

ventilerades:  

• Kan bilen nyttjas säkert även på kvällstid? 

• Kan vi ha lite mer varierade frivilliga körtider? 

• Kan vi besöka fler föreningar med information? 

• Inköp av ”nyttiga” give aways, typ reflexer? 

Förslag till nytt bildningsprogram för kontaktombuden visades, kommenterades och 

reviderades i god anda. Troligtvis inbjuder vi till en första utbildning den 2 februari 

2023. Vi tittade på vår nya film och gav reflektioner på den. 

Vad gäller utbildning/bildning så har vi närmast, den 16 november, en så kallad NOS-

utbildning för hundägare. Se mer på vår hemsida! 

Vid sidan av detta och mycket mer så rullar Grannstödsbilen på och kontaktombuden 

gör sitt! Fantastiskt! 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 349 grannsam-
verkansområden i kommunen. 
 
Ring 112 vid misstanke / pågående om brott. 
 

Natasha, Jan och Björn  
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