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Ordföranden har ordet. 

God fortsättning på 2020! 

Buset i samhället finns kvar även 2020 

men det gör Grannstöd och 

Grannsamverkan (GS & GS) också! Hade 

velat skriva att vi nu hade tecknat ett 3-

årigt IOP-avtal med Botkyrka Kommun och 

Botkyrkabyggen som i grunden skulle 

garantera vår förening både ekonomi och 

bil i 3 år framåt. Sista gemensamma 

sittningen hade vi så sent som 20 

december. Blev inget underskrivet avtal 

då. Läget just nu är att GS & GS skall se 

över om vi själva kan ta totalansvar för ny 

bil, mot ersättning, efter februari eller april 

månad då det gamla avtalet löper ut. Viss 

besvikelse har jag över att vi inte lyckats få 

till stånd ett avtal då vi april 2019 fick 

följande glädjande information om en ny 

politisk plattform där en av punkterna var: 

Därför ska kommunledningen jobba 

med att: 

Bidra till aktivt civilsamhälle och 

samarbeten såsom grannsamverkan, 

föreningsliv och nattvandrarverksamhet. 

Nåja, vår verksamhet rullar på som 

tidigare även nu efter nyår med stöd av 

både Botkyrka Kommun, Botkyrkabyggen 

och Polisen och inte minst alla er som är 

grunden för all verksamhet! Vi får säkert till 

ett avtal tidigt under 2020! Hoppet är det 

sista som lämnar en sägs det ju! 

Jan Karlsson 

Ordförande 

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 december totalt 14 varav  
9 i villa/radhus och 5 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 2 inbrottsförsök.  
 
Samma period 2018 
Förra året i december  var det totalt 64 
inbrott varav 33i villa/radhus och 31 i 
lägenheter i flerbostadshus, samt  18 
inbrottsförsök  
 
Tjuvarnas metodik denna månad, så är 
det främst fönster som är mest sårbara 
i både villa/radhus och flerbostadshus 
För mer information se den bifogade 
filen gällande bostadsinbrott 
 
Tänk på våra brottsförebyggande 
åtgärder.  
 

OBS! En fungerande 
Grannsamverkan gör skillnad 

 
Försök sen att göra så mycket ni kan för 
att försvåra för tjuven. 
 

Ring 112 vid misstanke om brott. 
 
Bilinbrott och skadegörelse  
 
December     2019: 56 anmälningar 
December     2018: 54 anmälningar 
December     2017: 63 anmälningar 
 

Jan, Mats och Natasha 
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