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Några ord från ordförande för styrgruppen

Bostadsinbrott november

Snart har ett år gått och lite undrar jag ”vart tog 2015
vägen”? Händelserna har passerat i revy både globalt och
lokalt. Under senare del av året har vi (styrgruppen) både
internt och offentligt fört fram vår oro över den
omorganisation som genomförs i kommunen från den 1
januari 2016. Oron gäller den delen av omorganisationen som
gäller trygghet och säkerhet. Vi lyckades tyvärr inte få till
stånd den konsekvensutredning vi önskade. Vi får nu helt
enkelt hoppas att vår oro var obefogad och självklart skall vi
bidra med våra insatser även i fortsättningen! Kommunen
säger de skall fortsätta stödja vår verksamhet och att den är
mycket viktig.
På tal om utveckling så kan den som vill gå in på nätet och
bekanta sig med en ny app som heter Trygve. En app för
digital grannsamverkan som kan vara ett komplement till vår
levande Grannsamverkan! Kolla mer på kontakt@trygve.se

Antalet bostadsinbrott i var totalt 24 st. varav 9 st. i villa/
radhus och 15 st. i lägenheter i flerfamiljshus samt 2 st.
misslyckade försök till inbrott. Förra året i november var
det totalt 21 st. inbrott varav 14 st. inbrott i villa/radhus
och 7 st. i lägenheter i flerfamiljshus samt 7 st. försök till
inbrott. Det totala antalet inbrott var nästan lika som
föregående år men med den skillnaden att antalet
inbrott ökat i flerfamiljshusen och minskat i
villa/radhusområdena.

Vänliga hälsningar Jan Karlsson
Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan"
Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com

Några brandförebyggande tips inför jul


Brandvarnare som fungerar räddar liv.



Handbrandsläckare och brandfilt kan stoppa bränder
som inte fått fäste.



När värmeljusen smälter blir det mycket hett. Därför
ska det vara minst en decimeter mellan dem.



Ljusstakar ska stå stadigt och ljusen ska sitta fast
ordentligt.

För att skydda sina lägenheter måste alla vara
uppmärksamma och omedelbart ringa polisen vid
pågående inbrott. Viktigt att grannarna på
våningsplanen hjälps åt larma polisen vid inbrott Det är
viktigt att ringa omedelbart. Varje minut är viktig för
polispatrullen. Ring polisen även vid misstanke om brott.
Anmälan kan göras anonymt.

Bilinbrott november
– bilbrotten minskar

2013: 116 anmälningar
2014: 105 st.
2015: 54 st. varav 40 st. i norra B och 14 st. i södra
Botkyrka
Glöm inte tjuven gillar julklappar. Se till att de inte syns
i bilen!

Tack för ett bra 2015!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR
BEYRON; MATS OCH JAN!

