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November 2018- Nyhetsbrev
Några ord från ordföranden

Från kommunen

Först en liten rättelse från föregående nyhetsbrev. Ni uppmanades
att gå in & läsa mer & se på filmer på
www.grannsamverkanmotbrott.se Det skall vara
www.samverkanmotbrott.se

På Grannsamverkans fördjupningskväll kommer vi bl.a. att
efterfråga tips på teman av framtida fördjupningskvällar samt vilken
information ni önskar få på hemsidan och i nyhetsbrevet. Alla ni
som inte har möjlighet att komma är välkomna att komma med
önskemål och idéer.

Grundutbildningen den 8 oktober samlade 52 st. deltagare & gav oss
2 nya grannstödjare (GS) vilket gör att vi fått 3 nya GS denna månad.
Den 26 oktober samlades ca 120 personer till en Trygghetskonferens
på Subtopia i Alby. Initiativtagare var Hyresgästföreningen i BotkyrkaSalem & Botkyrkabyggen. Konferensen var en hel dag & filmades. För
den som är intresserad att se hela eller axplock från dagen kan ni
länka på https://www.youtube.com/watch?v=2oDzt4zbwq4

Från Polisen
Den positiva trend med minskning av antalet inbrott och försök till
inbrott håller i sig. Det är 109 färre inbrott i år. I slutet av året
kommer tidningen Mitt i att uppmärksamma detta.

Fördjupningskvällen som ordnas har hitintills samlat 65 anmälningar.
Kul!

Jag tror att sänkningen dels beror på vårt brottsförebyggande
arbete i Föreningen Grannstöd och Grannsamverkan. Nästa år firar
vi dessutom 10 år!

Styrelsen för föreningen har tillsatt en grupp som tillsammans med
kommun & polis skall se över allt vårt informations-material. Kanske
även vårt nyhetsbrev kommer att byta namn & skepnad?

Trots sänkningen är inbrotten för många. Vi måste därför fortsätta
vårt samarbete mellan Polis, kommun och bostadsbolag och
civilsamhälle.

Ny hemsida har vi under upparbetning men är inte färdig. Du kan
dock redan nu gå in & kika på den i nuvarande skick www.tryggarebotkyrka.se Ansvariga för hemsidan är Klas Nilsson & Håkan
Brantskog.

Tillsammans blir vi starkare!

Dialog förs om avtal med både kommun & polis angående ekonomi,
verksamheter & personellt stöd. Föreningen behöver i framtiden få in
pengar från flera håll. Sponsring/annonser/ loggor på hemsida och
Nyhetsbrev kan ge intäkter. Frågan går nu vidare till er läsare om ni
vet någon, något företag, förening eller organisation som vill stödja
oss. Samfällighetsföreningar har visat intresse tidigare. Vi har numer
även ett eget konto. Kontakta gärna undertecknad
karlssonjan33@gmail.com eller vår kassör Åke Lindgren
akli20@hotmail.com om intresse finns.
En liten omvärldsanalys i miniformat så här i slutet orkas väl med. I
Botkyrka minskar bostadsinbrotten & har fortfarande en ovanligt låg
nivå. Botkyrkabyggenas VD Chris Österlund menar i artikel i tidningen
Mitt i Botkyrka att ”Botkyrka skall bort från lista” för några av de mest
utsatta områdena i landet. Ser vi lite längre ut i världen kan vi
idag 2018-11-08 läsa följande rubrik: Minst tolv dödade i
masskjutning på nattklubb i Kalifornien. Vad gäller Botkyrka är
Grannstöd & Grannsamverkan en del av utvecklingen för ett tryggare
Botkyrka!

Bostadsinbrott
Antalet inbrott i oktober var totalt 13 varav 10 i villa/radhus och 3 i
lägenheter i flerfamiljshus samt 2 inbrottsförsök.

Samma period 2017
Förra året i oktober var det 41 inbrott samt 10 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

Ha det gott hälsar

Oktober 2018: 76 anmälningar
Oktober 2017: 87 anmälningar

Jan Karlsson
ordförande

Jan, Mats och Linda!

