Polisens tipstelefon
0709- 13 71 94

Juli 2017- Nyhetsbrev
Några ord från ordföranden!

Bostadsinbrott

Nyhetsbrevet brukar ha uppehåll i juli månad men
här kommer ett litet extrabrev. Anledningen är
främst ökningen av bostadsinbrott. I juni 2017 var
det 23 inbrott (2016 13st), 13st i villa/radhus &
10st i lägenheter & 4 försök (2016 5st i villa/radhus
& 8st i lägenheter & 3 försök). En kraftig ökning i
juni jämfört med 2016 alltså.

Antalet inbrott i juni var 23 stycken, varav 13 i
villa/radhus och 10 i lägenheter samt 4 försök.

Detta manar oss alla, medborgare, kontaktombud &
grannstödjare till lite extra vaksamhet och åtgärder.
T.ex. att prata med grannarna om ni skall resa bort
men prata kan man ju även om man är hemma!
Bilinbrott och skadegörelse har glädjande nog
minskat jämfört med 2015 & 2016! Fortsatt
vaksamhet även här förstås!
Passar på med lite annan information.
Grannstödjarna och styrgruppen inbjuds till ”Kickoff” måndag den 28 augusti, klockan 18.00–20.00.
Anmäl till natasha.engberg1@botkyrka.se före den
22 augusti.
Planering för bildningskväll av Hjärta &
lungräddning pågår. Aktiviteten blir någon kväll i
höst & är i första hand för grannstödjarna som kör
grannstödsbilen. Är det något kontaktombud som är
intresserad att vara med så skall vi försöka ordna
det. Anmäl intresse till karlssonjan33@gmail.com
Jan Karlsson
Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan
Mobil: 072 - 251 00 52 E-post:
karlssonjan33@gmail.com

Samma period 2016 var det bara 13 inbrott, varav
5 i villa/radhus, 8 i lägenheter samt 3 försök.
Det är viktigt att vår information sprids inom era
områden. Likaså att man ser över sina bostäder o
följer våra råd i frågan.
För tillsammans kan vi åtminstone försöka försvåra
för tjuven.
Ring 112 vid misstanke om brott.
Fönsterlås eller låsbart handtag på fönster och
altandörr bör alltid finnas. Brytskydd på
entrédörrar och altandörrar är också viktiga
brottsförebyggande åtgärder.

Bilinbrott och skadegörelse
Juni 2017: 72 anmälningar
Juni 2016: 86 anmälningar
Juni 2015: 92 anmälningar

Fortsatt trevlig sommar önskar Jan, Mats
och Natasha.

