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Några ord från ordföranden

Bostadsinbrott

Hösten & verksamheten har kommit med fart. I vår
verksamhet har vi hunnit genomföra den sedvanliga
Kickoffen för grannstödjare. En trevlig kväll med ett
knappt 20 tal deltagare genomfördes den 28 augusti
på restaurang Akvarellen i Tullinge. Den 5
september hade vi styrgruppsmöte i polishuset i
Tumba där vi bland annat planerade dagar och tider
för en kommande utbildning i hjärt & lungräddning
för Grannstödjarna. Kurstillfällena blir den 27/9 &
den 18/10 klockan 18.30–20.30. Inbjudan har
skickats till målgruppen.

Nu i augusti, så var det totalt 30 stycken
bostadsinbrott i kommunen. 13 st i villa/radhus
och 17 st i lägenheter. 3 försök.

Den 10 oktober har vi en sedvanlig grundutbildning
för nya kontaktombud & intresserade. Separat
inbjudan kommer.

Det finns således mycket kvar att göra!

Mycket annat pågår men det som tar stor del av
styrgruppens tid nu är förberedelserna att bilda en
egen förening. Alla kontaktombud & grannstödjare
kommer att inbjudas till möte om detta den 20
november. Boka gärna denna afton.

Samma period 2016, så var det 22 stycken inbrott
fördelat på 10 st villa/radhus och 12 st i
lägenheter. Hela 7 st försök.
En ökning, men tar man till sig av våran
brottsförebyggande information, så kommer
inbrotten att minska. Detta är i alla fal min/våran
önskan o förhoppning.

Bilinbrott och skadegörelse
Maj 2017: 67 anmälningar
Maj 2016: 90 anmälningar
Maj 2015: 74 anmälningar
PÅ GÅNG

Tack alla aktiva kontaktombud & grannstödjare som
hållit verksamheten igång under sommaren. På
återseende & återhörande!

27 september kurs i hjärt-och lung- räddning för
Grannstödjare.

Jan Karlsson

10 oktober grundutbildning för kontaktombud och
intresserade.

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan

20 november föreningsbildande möte.

Mobil: 072 - 251 00 52 E-post:
karlssonjan33@gmail.com

Mer information kommer inom kort!

Jan, Mats och Natasha önskar er en härlig
höst!

