Polisens tipstelefon
0709- 13 71 94

Oktober 2018- Nyhetsbrev
Några ord från ordföranden

Från kommunen

Har fått några propåer om hur jag skriver i nyhetsbrevet.
Trevligt att se att de läses. Jag skall tydligen inte skriva om vad
som händer i vår omgivning/värld. Jag kommer bara delvis
korrigera hur jag skriver. Det är ju ändå jag som är skribenten.
Jag både brinner för, & anser, att det inspirerar många av oss
att fortsätta med vårt viktiga arbete i Grannstöd &
Grannsamverkan genom att visa att det är nödvändigt på
grund av det som sker i vårt samhälle & omvärld. Vi får inte bli
någon isolerad ö i vare sig Sverige eller i vår omvärld. Det
mesta påverkar även oss i Botkyrka. I detta brev får detta stå
för omvärldsanalysen & nu lite som kanske faller mer i
smaken.

De som var med på utbildningstillfälle om Grannstöd &
Grannsamverkan fick en hel del tips. Här kommer ett
medskick av några saker vi tog upp:

Den 8 oktober på kvällen genomfördes en välbesökt
grundutbildning. Jag själv kunde inte medverka men
rapporterna ger vid handen att det var en lyckad kväll. Några
tips därifrån var att uppmana kontaktombud, grannstödjare &
trygghetsombud att gå in & läsa på sidan
www.grannsamverkanmotbrott.se Informativa videos finns
också att kika på.
Just nu är vi i föreningen mycket upptagna med dialog om
långsiktiga avtal med i första hand Botkyrka Kommun men
snart även polisen m.fl. Det handlar om både personellt &
ekonomiskt stöd.
De som tidigare hört av sig & vill bidra med ekonomiskt stöd
till oss så kan jag informera om att vi nu äntligen har ett eget
bankgironummer. Vill ni fortfarande stödja oss så mejla mig
karlssonjan33@gmail.com
På Medborgarkontoret i Tullinge har vi ett förråd av skyltar
mm. Områdesutvecklaren Tomaj Keyvani har frågat hur de
skall veta att rätt personer hämtar skyltar. För att hämta
skyltar i förrådet skall man ha Grannstödsvästen på sig. Det är
det som gäller tillsvidare.
Det vi närmast arrangerar för kontaktombud & grannstödjare
& kanske fler är det vi tidigare kallat fördjupningskväll. Det
datum vi bokat till denna kväll är den 12 november. Separat
inbjudan kommer!

Felanmäl klotter, otrygg plats mm. snabbt och enkelt i
mobilen. Ladda ner botkyrkaappen. Går att bifoga foto.
På www.skatteverket.se kan ni spärra obehörig
adressändring och förhindra att någon obehörig ändrar din
adress och minska risken för att någon använder dina
personuppgifter för bedrägerier och id-kapning.
Kommunens Trivselvandringar syftar till att tillsammans gå
runt i området tillsammans för att se vad som kan åtgärdas
och förbättras när det gäller utemiljön. Nästa tillfällen:
15 okt, Fittja, samling vid Fittja Torg kl. 18.00.
18 okt, Tumba, samling vid Medborgarkontoret kl.18:30

Bostadsinbrott
Antalet inbrott i september var totalt 5 varav 3 i villa/radhus
och 2 i lägenheter i flerfamiljshus samt 5 inbrottsförsök.

Samma period 2017
Förra året i september var det 32 inbrott samt 3
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

Tillsvidare så önskar jag er en trevlig höst! PS Nästa gång vi ses
eller hörs så kanske vi har en regering också!

Augusti 2018: 65 anmälningar
Augusti 2017: 76 anmälningar
Augusti 2016: 84 anmälningar

Jan Karlsson
Ordförande Grannstöd & Grannsamverkan

Jan, Mats och Linda!

