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Ordföranden har ordet.  

Nyhetsbrev mars. 

Äntligen är vi framme vid vår och ljusare 

tider. Till våren hör snösmältning och 

porlande små bäckar i solskenet. Eller 

hur? Som det verkar vid dagens datum så 

är något galet. Ingen snö på hela vintern 

förrän nu och minusgrader dessutom.  

Vad som är sig likt är ändå vår verksamhet 

och ert engagemang. Grannstödsbilen 

rullar på, grundutbildning den 17 mars 

börjar få in sina anmälningar, NOS-

utbildning för hundägare och intresserade 

är på G i Storvreten den 23 april, revision 

av 2019 pågår, verksamhetsberättelse 

skall skrivas, årsmötet planeras och 

organiseras mm.mm. 

Vad som också ”är sig likt” är vi fortfarande 

är avtalslösa. Föreningen skrev nyligen 

(12 februari) brev till politiskt ansvarige 

Ebba Östlin och våra kontaktpersoner på 

tjänstemannasidan i Botkyrka Kommun. 

Från båda håll fick vi samma dag positiva 

besked att det skall ordna sig och att vi har 

fullt politiskt stöd och kommunen bad lite 

om ursäkt faktiskt. Vi är nu snart inne i 

mars månad och vi har ännu inte fått 

något förslag på avtal. Dags att återigen 

lägga energi på att ställa frågor om när, 

var och hur? Vi stöttas av Kommunen, och 

även Botkyrkabyggen, i våra aktiviteter 
från fall till fall ska ärligt och tacksamt 

erkännas. Det är dock skillnad att ha en 

egen budget att planera utifrån. Nog om 

detta nu, vårt årsmöte har vi satt till den 28 

april på kvällen så boka gärna det!  

Jan Karlsson 

 

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 februari totalt 28 varav 7 i 
villa/radhus och 21 i lägenheter i fler-
bostadshus samt 6 inbrottsförsök.  
 
Samma period 2019 
Förra året i februari  var det totalt 29 
inbrott varav 21 i villa/radhus och 8 i 
lägenheter i flerbostadshus, samt  12 
inbrottsförsök  
 
Tjuvarnas metodik denna månad, så är 
det lägenheter som gäller. Uppbrutna  
dörrar, krossade rutor i altan dörrar och 
fönster, i markplan. Just bristen på lås 
och annat, gör det lätt att ta sig in i 
lägenheter på markplan. 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  
Februari     2020  81 anmälningar 
Februari     2019: 39 anmälningar 
Februari     2018: 46 anmälningar 
 

Jan, Mats och Natasha 
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