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Juni 2017- Nyhetsbrev
Några ord från ordföranden
Tänka sig, sommaren står åter inför dörren igen!
Grannstödsbilen rullar på med engagerade medborgare
som motor & Botkyrkabyggen som sponsor!
Kontaktombuden är vaksamma i sina områden och
kämpar på. Grannstöd & Grannsamverkan skall bli egen
förening i höst vilket engagerar både styrgrupp,
trygghetssamordnare m.fl. Fördjupningskvällen den 15
maj samlade närmare ett 70-tal deltagare vilket är bra.
I ett pressklipp från regeringskansliet står att läsa: ”Det
grova våldet har minskat i Botkyrka sedan socialtjänst,
polis och skola började samverka och slutade arbeta i
stuprör. Pernilla Vera-Jr, sektionschef för socialtjänstens
resursenhet, Erik Åkerlund, polismyndigheten och Jan
Jönsson, rektor besökte Regeringskansliet i maj för att
berätta om det våldsförebyggande arbetet genom
metoden Mentors in Violence Prevention (MVP). Att
utbilda personal, medvetet bygga relationer samt göra
arbetet till en del av den ordinarie verksamheten är tre
viktiga faktorer bakom att våldet har minskat i Botkyrka”
Pernilla Vera Jr är också Botkyrka Kommuns
säkerhetschef och skrev nyligen i en dialog med mig på
Facebook följande: ”Civilsamhällets aktörer är nästa steg.
En av anledningarna till att vi lyckas är för att vi tar det
metodiskt och ser till att när man kommer med så blir
det tydligt på vilket sätt och i vilket sammanhang. Det tar
tid. Så gjorde vi med polisen, efter att skola och
socialtjänst startat upp om att jobba våldsförebyggande
tillsammans. Därefter räddningstjänst och nu är vi vid
civilsamhälle. Vi kommer ta hjälp av våra fantastiska
mentorer, ungdomar som går i 9:an eller har gått ut 9:an,
de som har kompletterande sin skolgång med MVP
utbildning. Grannstöd är självklart välkomna in i arbetet skulle vara jättekul om vi gör den kopplingen tydlig och
verksam för det våldsförebyggande arbetet”

Vi har alltså intressanta utmaningar framför oss! Tack
för allas era insatser under vår och försommar & önskar
er en riktigt skön Sommar!
Jan Karlsson
Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan
Mobil: 072 - 251 00 52 E-post:
karlssonjan33@gmail.com

Bostadsinbrott
Antalet inbrott i maj 2017, var totalt 11 stycken. 5
stycken i villa/radhus och 6 stycken i lägenheter samt 4
stycken försök.
Samma tid förra året 2016 var det 18 inbrott. 5 stycken
i villa/radhus och 13 stycken i lägenheter samt 3 försök.
Se över era bostäder och 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
Maj 2017: 83 anmälningar
Maj 2016: 87 anmälningar
Maj 2015: 77 anmälningar

Jan, Mats och Natasha önskar er en härlig
sommar!

