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Styrgruppen
Ordförande
Jan Karlsson, boinfoansvarig
Botkyrka kommun
Beyron Ahxner, trygghetssamordnare, ansvarig grannsamverkan, boinfoansvarig
Katja Kotka, kommunvägledare, kontaktcenter, finska PRO.
Polisen
Mats Backström, ansvarig för bemanning och utsättning, boinfomöten dagtid,
brottsofferjouren, polisvolontärer
Botkyrkabyggen
Alvaro Fuentes, verksamhetsutvecklare. (Norra)
Magnus Eriksson, verksamhetsutvecklare. (Södra) Adjungerad delar av året.
Övriga
Kurt Hassel, operativt ansvarig grannsamverkan, boinfogrupp, Civilförsvarsföreningen
Sture Nilsson, operativt ansvarig grannsamverkan, boinfogrupp
Jan Aderö, operativt ansvarig säker p-plats, bilansvarig, boinfogrupp
Harald Sarebjörk, operativt ansvarig säker p-plats, boinfogrupp
Kjell Sand operativt ansvarig säker p-plats
Lars Engström operativt ansvarig säker p-plats, boinfogrupp
Stig Sandström, ansvarig kampanjen mot höga häckar, SeniorNet/data, Face Book
Kerstin Björkegren, fotografering, information och bilder på Face Book.
Adj. Irene Jansson, projekt ”Renare Botkyrka”.
Gruppen har under året haft 9 protokollförda möten. I en så pass stor grupp och med så stora
livserfarenheter så blir många viktiga trygghetsfrågor belysta under ett år. Observationer från
grannstödsbilen diskuteras ofta. Miljöstationerna, kundvagnar, brända och ställda bilar är
exempel på frågor som kommit från observationer med grannstödsbilen och resulterat i
åtgärdsdiskussioner och ofta åtgärder.
En annan trygghetsfråga som vi önskat skulle kommit igång är ett projekt kallat ”Renare
Botkyrka” där kommunens invånare/civilsamhället i högre utsträckning skulle få en viktig och
enkel roll att medverka för ett Tryggare och Renare Botkyrka. Många tyckte och tycker idén är
bra men det fick ändå inget ekonomiskt stöd under 2014. Förslaget är numer ett
medborgarförslag som ska diskuteras i samhällsbyggnadsnämnden i februari 2015.
Kontaktcenter är den instans, man först kommer i kontakt med, då man kontaktar kommunen,
antingen via telefon eller mail. 13 kommunvägledare och en konsumentvägledare bemannar.
65 % av de ärenden som kommer in, löser vi direkt, på Kontaktcenter. I övriga fall,
förmedlar/vidarebefordrar vi ärendet, till den det berör.
All inkommande felanmälan handläggs på Kontaktcenter. Här har Grannstöd och
Kontaktcenter hittat en framgångsrik samarbetsform. Genom sina dagliga bilturer i olika
kommundelar kan Grannstöd rapportera direkt till Kontaktcenter när de ser något som behöver
åtgärdas. (nedskräpning, klotter etc.) Kontaktcenter kan även lämna uppdrag till Grannstöd, i
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de fall man behöver kontrollera en uppgift, t.ex. en anmälan, om en skrymmande häck som
behöver ansas.
Kort om Botkyrka
Botkyrka är en av landets mest internationella kommuner med ca 88 000 (maj 2014)
invånare, med 100 olika nationaliteter och med en ung befolkning. 2/3 av
kommunens ungdomar under 25 år pratar 3 språk. Inom kommunen finns
höghusbebyggelse från bl.a. miljonprograms områden, villa- och radhusområden,
bondgårdar och glesbygd. Botkyrka är ur socioekonomisk synpunkt den fattigaste
kommunen i Stockholms län och har därför många extra tuffa utmaningar. Metoder
och program måste anpassas för att nå de boende på ett bra sätt.
Grannsamverkan Botkyrka kommun
Botkyrka kommun driver ett omfattande grannsamverkansarbete som involverar
näringsliv, privatpersoner och polis. Vid årsskiftet 2014/2015 hade Botkyrka 340
grannsamverkansområden. En ökning sedan årsskiftet 2014 med 12 områden.
Statistik: I Botkyrka finns 23 844 hushåll dessa är fördelade på 15 000 hushåll i
lägenheter i flerfamiljshus och 8 500 i villor/radhus. I kommunen finns 73 aktiva
grannsamverkansområden i flerfamiljshus och 216 aktiva i villa/radhusområden.
Grannsamverkan omfattar f n ca 65 % av kommunens hushåll.
Det operativa arbetet sker av grannstödjare (volontärer) som patrullerar i kommunen
efter att först ha genomgått en grundutbildning som hålls av kommun och polis.
Grannsamverkan bedrivs i Botkyrka sedan 2002 och Grannstöd (bilpatrullering)
bedrivs sedan 2009. Syftet med grannsamverkan är huvudsakligen att öka
samhörigheten och att förhindra bil- och bostadsinbrott men även att öka den
upplevda tryggheten för kommunens invånare. Det operativa arbetet består i att höja
säkerhetsmedvetandet hos invånare, bostadsföretag, lokala hyresgästföreningar,
bostadsrätts -villa/radhusföreningar. Grannsamverkan rekommenderar
säkerhetshöjande åtgärder och är ett stöd till polisen i arbetet med brottsofferstöd till
hushåll som drabbats av inbrott. Ca 670 hembesök (brottsofferstöd) har genomförts
sedan 2009.
I Botkyrka kommuns ingår trygghetsskapande åtgärder för att minska bilinbrotten. I
samråd med markägare sätts skylten ”Töm bilen själv” upp på p-platser och p-hus i
kommunen. Även här hjälper Grannstöd till genom att åka ut till markägaren med
”Töm bilen själv” skyltar och ge råd och tips för säkerhetshöjande åtgärder. Se
statistiktabell.
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Statistik bilbrott +/-

Område
Hela kommunen
Tullinge
Tumba
Fittja
Alby
Hallunda/Slagsta
Norsborg

Typ av brott
Bilbrott
Bilbrott
Bilbrott
Bilbrott
Bilbrott
Bilbrott
Bilbrott

2012
1088
128
280
98
119
158
125

2013
1064
101
251
104
136
125
135

2014
911
104
189
132
144
77
157

+/Minskat
Minskat
Minskat
Ökat
Ökat
Minskat
Ökat

Till sommaren var Tumba och Tullinge klara. En kartläggning genomfördes 2014 som
pekade på insatsen har varit framgångsrikt då bilinbrotten i Tullinge och Tumba minskat
med nästan 40 st. Sifforna för 2014 visar att också att det blev en minskning totalt.
Södra Botkyrka stod för minskningen men det blev kraftig ökning i norra Botkyrka.
Tyvärr tog SAMBO via Stöldskyddsföreningen beslut om att inte stå för kostnaden för
skylten ”Töm bilen själv”. Vårt arbete fick vänta. Botkyrka kommun tog under hösten
beslut om att stå för kostnaden för inköp av skyltar men pga. upphandlingen hos
Stöldskyddsföreningen drog det ut på tiden så det levererades inga skyltar förrän till
nyår. Nu fortsätter arbetet med att få med norra Botkyrka.
En av de ansvariga för Töm Bilen Själv, Lars Engström skriver: ”2014 har präglats av
kompletteringar både avseende nya områden och tidigare uppsatta skyltar. Dock ska
påpekas att det inte är ofta som skyltarna är borta eller förstörda. Botkyrkaborna sköter
sig! ”
Trygghet
Det stora antalet grannsamverkansområden påverkar hela kommunen när det gäller trivseln
och tryggheten bland boende. I en enkätundersökning 2012, till ca 100 kontaktombud för
grannsamverkan svarade 45 % just att tryggheten har ökat genom grannsamverkan och
grannstöd. Genom att nå många boende så är det känt för alltfler om hur kommunen och
polisen arbetar, vilket också gör att många tips kommer in till polisen. Under 2012 grep
polisen 22 gärningsmän verksamma i Botkyrka och 2013 greps 9 gärningsmän. Utöver dessa
har några gripits för hälerier kopplat till bostadsinbrotten.
Under 2014 greps 10 gärningsmän. Kommunens medborgarundersökning för 2013 visar att
tryggheten ökar i hela kommunen. Allt fler tycker att Botkyrka är en bra kommun att bo och
leva och verka i. Jämfört med förra årets mätning är det en ökning med sex procentenheter. I
2013 års undersökning deltog drygt 2 400 personer i åldern 18-80 från alla kommundelar.
Grannsamverkan och Grannstöd bidrar till den ökade tryggheten. I 2014 års undersökning
ökade otryggheten till de nivåer som Botkyrka hade tidigare.
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Bostadsinbrott
Statistik bostadsinbrott respektive bilbrott

Område
Hela kommunen
Tullinge
Tumba
Fittja
Alby
Hallunda/Slagsta
Norsborg

Typ av brott
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott
Bostadsinbrott

2012
194
37
48
16
13
24
28

2013
197
53
39
18
16
17
43

2014
235
42
38
23
33
34
61

+/Ökat
+/Minskat
Ökat
Ökat
Ökat
Ökat

Utdrag ur ”sammanfattning av bostadsinbrott 2014”: Under 2014 anmäldes 252 bostadsinbrott
(inklusive 54 försök) i Botkyrka, vilket motsvarar 0,5 procent av hushållen, varav 65,7 procent
villainbrott och 34,3 procent lägenhetsinbrott. Antalet polisanmälda bostadsinbrott i Botkyrka
har ökat med 13 procent under 2014, därför ligger vi nu på riksgenomsnittet, vilket vi anser är
långt ifrån lagom. Tyvärr kan vi se en ökande trend både på lång och kort sikt.”
Norsborg, Alby och viss mån Fittja har varit mest brottsdrabbat under 2014 medan Uttran,
Grödinge och Tullinge har klarat sig bäst. Grannsamverkan satsade på Tullinge för att bryta
ökningen, vilket har lyckats. I norra Botkyrka har vi tappat flera hyresrättsområden som gör att
Grannsamverkan har minskat. En start har påbörjats för att bygga upp verksamheten igen i
samverkan med Botkyrkabyggen.
Hushållen i Botkyrka består av 64 procent lägenheter och 36 procent villor (inklusive radhus),
vilket innebär att risken för inbrott är ca 1 procent för villor och ca 0,3 procent för lägenheter.
Tjuvarnas inbrottsvägar har inte ändrats nämnvärt under åren, inbrott via en dörr är dubbelt så
vanligt som genom ett fönster. Se bilaga ”Sammanfattning av bostadsinbrott 2014.”
Ett speciellt projekt startade i Slagsta under 2013 i samband med BILTEMAs utförsäljning av
brytskenor. Under 2014 har arbetet fortsatt, då många kontakter har tagits av grannstöd och
kommunen med boende i Slagsta området för att bryta den ökning av inbrott som har skett.
Resultatet visar av kontaktinsatsen att bostadsinbrotten har minskat. Ca 80 hellånga brytskenor
har monterats upp i Slagsta, Norsborg och 40 st. i övriga delar av kommunen. 2015 behöver vi
fokusera på de områden som har fått en ökning av bostadsinbrotten i Tullinge, Alby och i
Norsborg. Vi är glada för det civila engagemang som grannstödjarna har visat.
Grannsamverkan
I Botkyrkas grannsamverkan ingår alla slag av boendeformer, som villor/radhus, bostadsrätter
och hyresrätter. Grannsamverkan och grannstöd är en integrerad del av Botkyrka kommuns
trygghetsfrämjande arbete. Det sköts av numera av fem funktioner: kommunen, närpolisen,
bostadsföretagen genom sina bovärdar och motsvarande. Under 2014 har Botkyrkabyggen
börjat öka sina insatser. Flera boendemöten har genomförts tillsammans med bostadsföretagets
bovärdar och där det finns, lokala Hyresgästföreningar. Grannsamverkan är en högprioriterad
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insats hos Botkyrkabyggen. Vi är glada för detta och för att vi har med en representant från
bostadsföretaget i styrgruppen. Ett stort steg och viktig utmaning är att i ”mångkulturella
trapphus och hus” få boende att hälsa på varandra och att bry sig om grannarna oavsett etniskt
ursprung (s.k. interkulturell strategi) utmaningen gäller såväl hyresrätter som bostadsrätter.
En grupp har under året börjat arbeta för att få fram metoder och former för ett mer strukturerat
och metodiskt arbete i Botkyrkabyggens hyresrättsområden. Gruppen består av verksamma
personer och kunnigt folk från Grannstöd/Grannsamverkan, Botkyrkabyggen och Botkyrka
Kommun. Ett möte med många inblandade har avhållits i slutet av 2014. Samarbete med
bostadsföretag och fastighetsägare som har hittat metoder och har fortsatt intresse att utveckla
Grannsamverkan att har skett under 2014 och kommer att ske även under 2015. Ett sådant
bostadsföretag är Halmstads Fastighetsbolag AB (HFAB). Lyckas vi med denna utmaning så
kan ”tjyvarna” se sig om ett nytt ”jobb” eller åtminstone nya arbetsområden. Andra kommuner
och fastighetsägare kan också få nytta av våra erfarenheter och resultat.
Metoder och rutiner
Rutiner och arbetssätt finns för att få med nya bostadsföreningar. Bostadsföretagen har visat en
positiv vidareutveckling under 2012 -2013 nya insatser har också tillkommit.
Två grannstödjare har sedan 2010 ett uppdrag av trygghetssamordnaren i samverkan med
polisen det operativa ansvaret för att kartlägga grannsamverkansområden och etablera nya
områden. Under nära fyra år har alla bostadsområden i kommunen besökts. Kontakt har tagits
med boende, bostadsföreningar, bostadsföretag, bovärdar, fastighetsskötare m fl. i samband
med startandet av nya grannsamverkansområden.
Resultatet har blivit ca 215-225 nya grannsamverkansområden. De båda grannstödjarna har
markerat grannsamverkansområden på kommunens GIS-kartor. Ett hjälpmedel som gör att
grannstödjare snabbare kan få information om var grannsamverkansområdena finns. Detta görs
i samverkan med kommunens Kart- och mätenhet och trygghetssamordnaren.
Brottsofferinsatsen har funnits i 5 år med ca 800 uppskattade hembesök/ brottsofferstöd av
grannstödjare. Ansvarig polis begär ett samtycke av berörd boende som utsatts för
bostadsinbrott eller brända bilar, sedan kontaktas de för ett samtycke för ett stödsamtal och
praktisk hjälp av två grannstödjare. De grannstödjare som har genomfört hembesöket följer
sedan upp med ett nytt besök vid ett senare tillfälle. Denna insats skapar mycket förtroende
och nästan alla berörda boende har tackat ja till hembesöket!
En grannstödjare (Stig Sandström) har sedan hösten 2013 fått i uppdrag av
kommunens Kontaktcenter och Gata/Park att kontakta boende som har för höga
häckar. Fungerar inte detta så tar kommunens tjänstemän över frågan och gör ett
myndighetsbesök efter information från grannstödjaren. Detta görs utifrån trafik-,
brotts-och brandförebyggande aspekter. Insatsen och foldrar har utvecklats med
berörda myndigheter.
Så här går det till: Vid rapporter om skymmande växtlighet är den optimala lösningen på
problemet att tala med fastighetsägaren själv. Annars lägger vi en broschyr i brevlådan och
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hoppas på det bästa. Vi brukar som regel dokumentera felet med ett foto som vidarebefordras
till Kontaktcenter. Ett återbesök rekommenderas efter någon månad för att kolla läget.
Om det är oklart vem som äger marken måste vi återremittera ärendet till Kontaktcenter.
De flesta fallen har vi ändå löst.
Kundvagnar.
”Löst springande kundvagnar” är ett problem som till nästan 100 % förekommer i Norra
Botkyrka, beroende på anhopningen av varuhus där.
Fasta rutiner finns med Botkyrkabyggen och det fungerar bra. Vi skickar mejl med foto till
dem (Alvaro Fuentes och Magnus Ericsson) samt en kopia till Kontaktcenter för kännedom.
En stor mängd vagnar finns sedan länge vid Brunna IP i Hallunda men de försvinner troligen
när bygget där kommer i gång. En annan känd plats är återvinningsstationen på Lagman
Lekares väg. Info till boende i närområdet kanske kan hjälpa.
Kommunens Kontaktcenter tar ansvaret för att polisanmäla felanmälan om
skadegörelse, om inte den boende själv vill göra detta. Det finns en rutin att när en
felanmälan kommer in till kommunen som rör t.ex. klotter/annan skadegörelse på en
icke kommunal fastighet/mark, så tar kommunen ansvaret för att föra den
informationen vidare till berörd enhet (Vattenfall, centrumägare m.fl.). Då behöver
den boende inte ringa flera samtal
I grannstödsbilens uppdrag att stödja, informera, observera och rapportera är det omöjligt att
inte observera och rapportera nedskräpade återvinningsstationer. Vårt agerande och
rapporterande uppskattas mycket av Förpacknings och tidningsinsamlingsbolaget (FTI
AB). FTI inbjöds och närvarade vid styrgruppens möte i december. Inbjudan sköttes av Beyron
Ahxner efter samråd med ansvarig för Gata Park.
Annika Ahlberg, regionchef och Benny Neuman, driftchef Förpacknings och
tidningsinsamling (FTI AB) berättade om sitt uppdrag. FTI AB har på uppdrag av Gata Park
satt in väktarbevakning på särskilt nedskräpade återvinningsstationer i Botkyrka och
Södertälje. Projekt ett år framåt. Brev skickas till de personer som man får tag i som har
dumpat avfall. FTI lämnade också ett förslag om ekonomiskt stöd till grannstöd om vi gör
något mer kring Återvinningsstationen i Skäcklinge. En ytterligare bra kontakt var knuten och
att vi har möjlighet att ställa frågor direkt till FTI.
En pekplatta, IPad Air, inköptes av Grannstöd våren 2014. Sune Nilsson tog fram en
grundkurs i IPad användande speciellt anpassad för Grannstöd. En grundutbildning har
genomförts och sköttes av Sune Nilsson och Stig Sandström från Seniornet Botkyrka. Ca 20
personer deltog.
Under sommaren fortsatte den praktiska delen av utbildningen i bilen, vilket har resulterat i att
fler och fler använder pekplattan. Den bör fortsätta så att alla blir säkrare på våra rutiner. Dessa
har ändrats en aning under resans gång. Syftet är att i/med denna kunna registrera,
dokumentera och kommunicera händelser direkt från Grannstödsbilen på ett för i tiden
modernt och utvecklingsbart sätt.
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Senior Net i Botkyrka
Dialog har förts och förs med föreningen Seniornet i Botkyrka Kommun och samarbetet med
Seniornet Botkyrka har fördjupats. Stig Sandström är kommunikativ länk mellan föreningarna.
Seniornets ordförande, Lars-Erik Sjölund, kommer att delta i körningar 2015.
Lennart Ståhlberg medverkar vid fördjupningskväll i maj 2015.
Många Grannstödjare är också medlemmar i Seniornet Botkyrka, så det blir en synergieffekt
som gynnar båda parter.

Grannstödsbilen
Grannstödsbilen har varit ute i 162 pass 2014, (158 pass 2013, 170 pass, 2012 och 173 pass
2011). Antalet inställda pass var endast 2 st. (15 st. 2012 o 48 st. 2011). Passen har körts
vardagar mellan cirka 9.00 och 14.30.
Vår Grannstödsbil är en Toyota Prius med det unika bilnumret UBM 111. Den har under året
genomgått ett fullserviceprogram som utfördes på Toyotas verkstad i Skärholmen den 21/5
2014 vid (mätarställning 2 386,3 km)( och under året har två plåtar och lackskador reparerats
på Toyotas plåt och lack i Skärholmen, bilens alkomätare har genomgått service två gånger
20/1 o 14/8 2014 på Fordon o verkstad Ekvägen i Tumba, den 18/3-14 utfördes invändig tvätt
och rengöring av Trivselbil AB i Tullinge.
Utvändig tvätt har vid behov har utförts på Statoil Tumba, en digital parkeringsmätare har
monterats i bilen, och till vårt broschyrmaterial har plastbackar inköpts för bättre och lättare
hantering av dessa,
Grannstödsbilen är parkerad kostnadsfritt hos närpolisen i Tumba som har ett inbrottsäkert pplatsområde. Kostnader för bensin och hyrning av Grannstödsbilen har Botkyrkabyggen stått
för. Biltvätt samt kostnaderna för utbildning för nya grannstödjare, fördjupningskvällar och
Kick-off har Botkyrka kommun bekostat. Lokal/lokalkostnader för utbildningar och
styrgruppsmöten har närpolisen och Botkyrka kommun bekostat gemensamt. I början av 2014
tog Botkyrkabyggen på sig att finansiera grannstödsbilen.
Botkyrkabyggens logotyp har monterats på G-bilens motorhuv o tak av JM Skylt Service
Södertälje, dagsläget när det gäller plåt och lackskador är för tillfället två skador,
skadeanmälan på dessa två är inlämnade till försäkringsbolaget Zurich.

Förändring
Under 2015 ska vi jobba med kvalitetsuppföljning. Detta innebär bl.a. att alla kommunens
kontaktombud, besöks eller kontaktas av grannstödjare under året. Minst en gång per år, men
helst två gånger per år. En arbetsgrupp har bildats under Kurt Hassel och Sture Nilssons
ledning i samverkan med polis och trygghetssamordnare.
En annan typ av uppmuntran och kvalitetsuppföljning är att Grannstödjare uppvaktas med
enkel blomma vid jämna födelsedagar vid 65, 70 osv. uppåt. Mycket uppskattat.
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I slutet av året tillsattes en Boinfogrupp. Ordföranden, Beyron och Mats belastas periodvis
mycket hårt med kvälls och helgaktiviteter. Ofta handlar det om inbjudan för att informera om
Grannstöd och Grannsamverkan vilket vi inte vill tacka nej till. Gruppen skall under början av
2015 synka ihop befintligt informationsmaterial till ett enhetligt sådant.
Möten med andra grannstödsområden (SAMBO Stockholm)
Ordföranden Jan Karlsson, Mats Backström från polisen och ledamöter från styrgruppen har
deltagit på flera möten med representanter från alla grannstödsföreningar i
Stockholmsområdet. Frågor som diskuteras är exempelvis gemensamma rutiner, ekonomiskt
stöd, produktion och ersättning för västar samt framtida kommunrepresentation i SAMBO
Stockholm. Botkyrka kommuns trygghetssamordnare valdes in i regionala SAMBO som en av
två kommuner i Stockholms län.
Ekonomiskt bidrag till verksamheten
Ekonomiska anslag har lämnats av flera av Botkyrkas föreningar och organisationer. Stort tack
till Stökhagens, Granbackens, Tornbergets, Mejramens, Alhagens, och Tunas
samfällighetsföreningar. UFF, Uttrans Fastighetsägarförening, resp. Röstenens
kvarterssamfällighet, Claes och Monica Waern, Brf Kaplanen 1,HSB Södertörn Brf Ekl och
SeniorNet i Botkyrka, Samverkan mot Brott/SAMBO (bidrag till fika).
Utbildning
Grundutbildning i GS
Två grundutbildningar för blivande kontaktombud, intresserade boenden och blivande
grannstödjare har genomförts under mars 2014 respektive oktober 2014. Ca 30-40 deltagare
vid varje tillfälle. Botkyrka kommun, polisen, grannstödjare och Räddningstjänsten berättade
om arbetet.

Under rubriken

Fördjupningskväll i Tumba Gymnasium maj 2014
Under rubriken nätbrott berättar Mats Backström om de faror och fällor som finns på nätet och
hur man skyddar sett ur bedrägeripolisens perspektiv. Företaget Eurosafe berättar om ett ny
uppmärksammad metod att märka inventarier hemma s.k. syntetiskt dna. Ansvarig polis för
grannsamverkan/grannstöd berättade om aktuella bostadsinbrott och hur dessa kan förebyggas
Grannstödjare Kurt Hassel gav tips om skydd mm. Trygghetssamordnare och Lia praktikant
Cagdas berättade om en Kartläggningsrapport om bostadsinbrott och bilbrott. Ca 50 personer
var med under kvällen.
Fördjupningskväll i Tumba Gymnasium november 2014. Lars Göran Stridh,
Södertörnspolisen, ordf. för regionala organisationen. Samverkan mot brott, Sambo, berättade
om arbetet och visade informations filmer och GS som finns på nätet, se länk nedan.
http://samverkanmotbrott.se
Trygghetssamordnaren berättar om arbetet kring social oro. Information och rapportering om
aktuella brott lämnades av ansvarig polis. Ca 60 personer var med denna kväll.
Marknadsföring till allmänheten
Tidningarna Södra sidan, Mitt i Botkyrka, DN, lokalbladet Pejl, Ny i Botkyrka, polisen
tidning, säkerhetstidningar, BRÅ, Stöldskyddsföreningen, har haft inslag om grannsamverkan
och grannstöd.
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Information om verksamheten sprids varje månad, 11 gånger/år, i lokala BRÅ:s och polisens
nyhetsbrev. Nyhetsbrevet går till kontaktombuden för grannsamverkan och m.fl. som är
intresserade, brevet når också många andra aktörer, föreningar och boende.
Vid ca 15 tillfällen har Botkyrkas trygghetssamordnare ensam eller tillsammans med en
representant för polisen medverkat på årsmöten eller styrelsemöten hos olika
boendeföreningar, samfälligheter, bostadsrätter och hyresrätter. Ordföranden har deltagit vid
ca 15 bo möten, konferenser och vid inbjudan från andra kommuner för att berätta om hur vi
arbetar i Botkyrka. Bland annat var vi inbjudna till polisen i storgöterborg i april 30
för föreläsning och workshop.
Grannstödslappen är en liten, enkel och informativ lapp att ha med vid aktiviteter av skilda
slag. Telefon, mejladresser och uppdrag framgår tydligt! Mycket uppskattad och användbar
liten lapp som tagits fram under året.
Facebook och fotografering
Kerstin Björkegren har som uppgift i styrgruppen att dokumentera verksamheten med bl.a.
fotografering. För att i framtiden bli synligare i social media och kunna delge varandra tips &
information har det påbörjats ett arbete med att starta upp en Facebooksida för
Grannsamverkan & Grannstöd. Kontakt och möte har genomförts med Carine Spång,
informationssäkerhetssamordnare på Botkyrka Kommun. Fortsättning följer 2015!
Fotografering har skett på de flesta mötena vi har haft med allmänheten. Det har gällt våra
grundkurser och fördjupningskurser med olika intressanta föreläsare. Dessa möten har ofta
hållits hos polisen eller i matsalen på Tumba gymnasium. Utvidgade föreläsningar om hur
Grannsamverkan & Grannstöd fungerar har hållits på exempelvis flera bibliotek i Botkyrka
Kommun.
Vid flera tillfällen har trygghetssamordnaren ibland tillsammans med ordföranden och
styrgrupp träffat kommunledningar, lokala brottsförebyggande råd/motsvarande och operativa
tjänstemän från kommuner/polisområden, bostadsföretag och volontärer.
På en spridningskonferens anordnat av lokala SAMBO deltog Botkyrka med en föreläsning
om vårt arbete. I mars deltog vi vid ett väl ordnat informationsmöte med Finska PRO, vilket
resulterade i att gruppen av Grannstödjare ökade och kanske också något kontaktombud.
Intresset var konstaterat stort. Målsättningen vid året början var att målmedvetet besöka många
föreningar och fler pensionärsföreningar för information och inbjudan till deltagande i
verksamheten.

Tumba februari 2015
Jan Karlsson
Ordförande
Beyron Ahxner
Trygghetssamordnare

Mats Backström
Polisinspektör

