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Årets grannsamverkanskommun 2011 och 2012

Tipstelefonen 0709-13 71 94
Ny grundutbildning i Grannsamverkan
Vårens grundutbildning för nya kontaktombud och blivande
grannstödjare (även för intresserade) genomförs den 14 mars
kl. 18.00–21.00. Vi är hos polisen i Tumba, Doktorsväg. 3,
ingång parkering.
Anmäl redan nu till beyron@pkt.se

Några ord från ordförande för styrgruppen
Då är vi inne i år 2016 med allt det nu skall innebära för dig,
mig, Botkyrka Kommun och omvärlden! För en del av oss har
starten på nya året varit bra och för andra mindre bra. Skickar
gärna några extra tankar till dem som har det svårt.
Vi har fått några nya politiska ledare i kommunen så jag
hoppas och tror att vi får fortsatt politiskt stöd för vår viktiga
förebyggande verksamhet. Varför inte ökat stöd?
Ny trygghetssamordnare efter Beyron Ahxner väntar jag med
spänning på, mycket viktig funktion för samordning mellan
polis, civilsamhälle (oss) och kommunen! Hur det sett ut med
brotten i Botkyrka under jul & nyårshelgerna ser ni säkert i
övrig information i detta nyhetsbrev.
Törs med viss säkerhet påstå att den kommer visa att vi
behövs även 2016!
Önskar dig en god fortsättning om du har det bra och bättre
fortsättning om du har det svårt! Vi ses under året hoppas
jag!
Jan Karlsson Ordförande Grannstöd/Grannsamverkan"
Mobil: 072 - 251 00 52 E-post: karlssonjan33@gmail.com

Januari 2016
Bostadsinbrott december

Antalet inbrott i december 2015 var totalt 27 st., varav
17 st. i villa/ radhus och 10 st. i lägenheter i
flerfamiljshus samt 9 st. inbrottsförsök.
Förra året i december, var det 43 st. inbrott varav 29 st. i
villa/radhus och 14 st. i lägenheter i flerfamiljshus samt
7 st. inbrottsförsök. Inbrotten i december i år var mindre
än förra året men är ändå oroande många.

Bilinbrott december
– Minskade kraftigt i december och under 2015!
2013: 82 st. anmälningar
2014: 87 st.
2015: 51 st. varav 31 st. i norra B och 20 st. i södra
Botkyrka
Under 2015 har 837 bilbrott anmälts. Jämför med 2014
och 2013 då var det 922 st. respektive 1082 st. Vi tror att
arbetet med att få upp ”Töm bilen själv” skyltar på pplatser och i p-garage, har påverkat att bilstölderna har
minskat. Detta arbete fortsätter grannstödjarna med
under 2015.
Tänk på att ”Tömma bilen” när du parkerar så minskar
brotten!

God fortsättning
önskar
beyron@pkt.se
mats-a.backstrom@polisen.se

