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Februari 2019 - Nyhetsbrev
Några ord från ordföranden
Februari, regn, snö, kallt, regn, snö & mörkt….
Tur vi har Grannstöd & Grannsamverkan som lyser upp
vår tillvaro även dessa mörka månader på året. Vi gör
nytta! Körde Grannstödsbilen i veckan & tyvärr var det
en del inbrott & även inbrottsoffer vi besökte. Ett av
besöken var visserligen inte ett fullbordat inbrott men
försöket gjordes mitt på dagen. En maskerad person
samt ytterligare en ringde på hos en ung mor och deras
två barn. När hon öppnade satte den ena personen in
foten mellan dörr och karm. Som tur är fick kvinnan igen
dörren och de fega personerna försvann. Måste varit en
mycket obehaglig upplevelse. I vilket fall var hon mycket
glad över vårt besök där min sambo & medåkare Kerstin
var inne hos familjen i över en halvtimme. Så visst gör vi
nytta för medborgarna på olika sätt!
Med i bilen denna dag fanns också Mats Tegnemark som
vill åka med & ”lära” för framtida egna körningar.
Troligtvis behöver han en körkompis framöver.
I föreningen annars så har styrelsen fullt upp med vår
första egentliga verksamhetsberättelse sedan föreningen
bildades i november 2017. Vi planerar också en
grundutbildning den 11 mars, se separat inbjudan. Vi
kommer också att bjuda in Grannstödjarna till en Hjärt &
Lungräddningsutbildning på kvällen den 4 mars eller/och
fredagen den 8 mars på eftermiddagen. Separat
inbjudan kommer skickas till våra Grannstödjare.
Och till slut, kolla gärna in på vår hemsida på
www.tryggare-botkyrka.se
Ha det gott!
Jan Karlsson
Ordförande

Bostadsinbrott
Antalet inbrott i januari var totalt 28 varav 20 i
villa/radhus och 8 i lägenheter i flerfamiljshus samt 8
inbrottsförsök.

Samma period 2018
Förra året i januari var det totalt 35 inbrott varav 29 i
villa/radhus och 6 i lägenheter i flerfamiljshus samt 11
inbrottsförsök.

För med information se den bifogade filen
gällande bostadsinbrott
Tänk på våra brottsförebyggande åtgärder.
Försök sen att göra så mycket ni kan för att försvåra för
tjuven.
Ring 112 vid misstanke om brott.

Bilinbrott och skadegörelse
Januari 2019: 77 anmälningar
Januari 2019: 56 anmälningar
Jan, Mats och Linda!

