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Juni 2018- Nyhetsbrev
Några ord från ordföranden
Hej!
Idag är det 7 juni 2018. Inte en regndroppe på en månad.
Skönt & icke skönt samtidigt! I nyhetsbrevet för maj så
skrev jag att ledamöterna i nyvalda styrelsen skulle
presentera sig med några ord. Detta löfte sviker jag & det
är mitt fel. Jag var sen att ge dem uppdraget men det
kommer ju fler nyhetsbrev. Vid årsmötet den 23 april
frågade någon om att få stadgarna utskickade. Vill
minnas att jag då lovade att skicka ut dem till alla vid
kommande nyhetsbrev. Detta löfte sviker jag dock inte
utan ber er/den som önskar stadgarna skickade till sig
mejlar mig karlssonjan33@gmail.com så får du dem. Jag
vet ju att många aldrig läser stadgar & en del läser dem
flera gånger för att framöver förbättra dem. Annars rullar
ju Grannstödsbilen på i vanlig ordning & just nu mindre
inbrott!

Från kommunen
Lagom till sommarn kommer jag, Natasha, som
samordnat grannstöd och grannsamverkan från
kommunen att gå på föräldraledighet. Efter mig
kommer någon av mina kollegor att ta över
samordningen från kommunen så jag vill passa på att
önska er en bra sommar och fortsättning på 2018.
Bostadsinbrott
Antalet inbrott i maj var totalt 18 varav 11 i villa/radhus
och 5 i lägenheter i flerfamiljshus samt 3 inbrottsförsök.
För med information se den bifogade filen gällande
bostadsinbrott.
Tänk på våra brottsförebyggande åtgärder.

I övrigt så bildar vi fortfarande en stark förening för
framtiden. Bankkonto skall ordnas vilket i sig innebär ca
4 ifyllda blanketter & kompletterande styrelsebeslut, vi
arbetar på 3-åriga avtalsförslag vi vill teckna med
Botkyrka Kommun, Polisen & troligtvis med andra
positiva medaktörer. Ledamöter i styrelsen har
återupptagit dialog med kommunen nuvarande
kontaktcenter, vi vill få fram en policy för vad vi kan
erbjuda näringsidkare i kommunen om de stöttar vår
verksamhet ekonomiskt eller på annat sätt, vårt
informationsmaterial skall förnyas & uppgifterna vi har &
antar är många fler! Snacka om att jag /vi är glada att ni
entusiaster finns där bakom oss!
Ha en god sommar hälsar
Jan Karlsson
Ordförande Grannstöd & Grannsamverkan i Botkyrka.

Försök sen att göra så mycket ni kan för att försvåra för
tjuven.
Ring 112 vid misstanke om brott.
Bilinbrott och skadegörelse
maj 2018: 67 anmälningar
Maj 2017: 87 anmälningar
April 2016: 69 anmälningar

Jan, Mats och Natasha!

