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Hej och God fortsättning på det nya året 2023! 

Den som inte hoppas vinna har redan förlorat. 

José Joaquín Olmedo (1780-1847) Det är som sagt nytt år. Mina rader nedan får i 

huvudsak handla om förhoppningar. 

 

❖ En förhoppning är att slippa se bilder från kriget i Ukraina nästan varje dag. 

Stackars människor, hoppas de har hoppet kvar.   

❖ Jag hoppas på bra uppslutning vid våra utbildningar i Grannstöd och 

Grannsamverkan. Närmast nu är utbildning av våra kontaktombud. Den 2 

februari klockan 18.00 – 20.30 ca händer det. 

❖ Jag hoppas på nya avtal med våra samarbetspartners och sponsorer. 

Närmast på gång är Victoriahem och senare under året Botkyrkabyggen och 

Botkyrka Kommun. 

❖ Jag hoppas också på fler kontaktombud hos Victoriahem och 

Botkyrkabyggen. 

❖ Jag hoppas jag själv och alla ni som läser detta får vara friska och hyfsat 

glada under året. 

❖ Hoppas våra politiker har klimatet med sig i de flesta av sina beslut. 

❖ Förhoppningar kan jag rada upp många fler men den sista får bli att kriget i 

Ukraina får ett slut.  

❖ Nej, det får bli en till: Önskar kontaktombud, Grannstödjare och övriga 

samarbetspartner en God fortsättning med nya krafter. 

Jan Karlsson 

Ordförande 

  

https://nordspråk.se/k%C3%A4lla/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_Olmedo
https://nordspråk.se/f%C3%B6dd/1780
https://nordspråk.se/dog/1847
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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  

https://d.docs.live.net/9a22ab4f7c2516d8/Dokument/Grannstöd_1/Information/Nyhetsbrev/2021/April/skylt@tryggare-botkyrka.se
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

