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Hej 

December redan, ja så är det! Jul har vi haft i butikerna nästan från slutet av oktober, 

ja så är det! Föreningen är nu i slutet av året inne i dialog med några av våra 

samarbetsparter Botkyrka Kommun, Botkyrkabyggen och Victoriahem. Vår förening 

bedriver en betydande brottsförebyggande verksamhet där samarbetet med Polisen 

är viktigt och inte får glömmas bort! Dialogen med samtligt ovan nämnda känns 

positiv och ger en förhoppning om fortsatt stöd när våra avtal löper ut. 

Helt nyligen fick vi veta att en annan samarbetspartner, Nattvandrarna i Botkyrka, ” 

vunnit ”Adrianastipendiet”. Vår förening var en av de som nominerat dem. Grattis! 

Under året har vi låtit spela in en film om vår verksamhet. Den blir klar nu i december. 

Förhoppningsvis kan vi erbjuda er en länk i kommande nyhetsbrev. 

Vi vill få fler kontaktombud och inte minst hos Botkyrkabyggen. Till dig som är 

kontaktombud kan vi meddela att när ni sätter upp skyltar om Grannsamverkan i ditt 

område (hos Botkyrkabyggen) så kan du få hjälp av din fastighetsvärd om du inte 

klarar det själv. 

Innan jag önskar er en riktigt God Jul så vill jag påminna om vårt årsmöte i april 2023. 

Den som vill lämna någon motion/förslag för behandling på årsmötet kan och bör 

fundera på att göra detta redan nu. 

Må nu gott med en God Jul och Gott nytt år hälsar jag och hela styrelsen! 

Tack för din fina insats för ett Tryggare Botkyrka under 2022! 

 

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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