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Ordföranden har ordet. 

Än är inte livet slut, så passa på och njut. 

Så var visdomsorden för dagen och som 

finns nya varje dag i min almanacka! Vad 

som dock verkar vara slut är sommaren 

där kylan och den vackra hösten nu 

knackar på dörren. Den mörka årstiden är i 

antågande. Statistiskt så ökar inbrotten 

denna årstid. En hel del kan göras för att 

försvåra och helst förhindra de människor 

som vill förstöra för sina medmänniskor 

och göra inbrott och intrång i din bostad 

och ditt liv. Mycket går att göra, t.ex. tända 

lampor med tid/ljusreläer för att skapa 

osäkerhet om någon är hemma. Många 

fler förebyggande tips finns på vår 

hemsida www.tryggare-botkyrka.se under 

fliken ”Goda Råd” Många tips finns också 

på www.samverkanmotbrott.se  

Under tiden rullar vår grannstödsbil 

bemannad med frivilliga och flitiga 

medlemmar i föreningen Grannstöd och 

Grannsamverkan! 

I verksamheten ligger nu närmast för oss 

att genomföra en grundutbildning måndag 

den 7 oktober och vi har i dagsläget drygt 

25 deltagare anmälda. Ett viktigt datum att 

notera är att vi har en fördjupningskväll 

/medlemsmöte tisdag den 12 november 

klockan 18.00 där vi bl.a. informerar om 

förslag till revidering av våra stadgar för 

föreningen. Inbjudan kommer! 

Ha det gott! 

Jan Karlsson 

ordf@tryggare-botkyrka.se   

  

 

Skyltar för aktiv Grannsamverkan kan 

endast beställas hos vår polis ”Backis” 

på mats-a.backstrom@polisen.se eller 

på telefon 010-564 63 43.  

Bostadsinbrott         
Antalet inbrott i september: totalt 5 varav 4 
i villa/radhus och 1 i lägenheter i 
flerfamiljshus samt 4 inbrottsförsök.  
 
Samma period 2018 
Förra året i september var det totalt 5 
inbrott varav 3 i villa/radhus och 2 i 
lägenheter i flerfamiljshus, samt 5 
inbrottsförsök  
 
Tjuvarnas metodik att ta sig in i husen 
är förnärvarande via källarfönster och 
altandörrar. 
 
För mer information se den bifogade 
filen gällande bostadsinbrott 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder.  
 
Försök sen att göra så mycket ni kan för 
att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke om brott. 
 
Bilinbrott och skadegörelse  
 
September 2019: 50 anmälningar 
September 2018: 83 anmälningar 
September 2017: 46 anmälningar 
 

Jan, Mats och Natasha 
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