
 

 

              

Mars 2017 - Nyhetsbrev 

 

Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Attans, visst är det så att vi närmar oss ljuset och våren! I 

det mesta härligt, men helt ärligt så kan våren ibland 

vara lite besvärligt. Mycket skall göras på kort tid. 

Plantor, jordinköp, krukor, vårgardiner, vårstädning, vara 

ute i eventuell sol och fika, jobba, ha möten…  

I Stockholm kallas det nog för ”Puls”! Men visst är det 

skönt! 

Det brottsförebyggande engagemanget står vi för till stor 

del. Nya grannstödjare och kontaktombud har vi fått och 

hälsar dem välkomna! 

Ny trygghetssamordnare efter Pelle Delhage är på ingång 

i verksamheten, vår kommunpolischef Erik Åkerlund ger 

oss hopp i media, flitiga grannstödjare patrullerar med 

grannstödsbilen, inbjudan till grundutbildning den 13 

mars är ute! Vad mer kan begäras av oss civilister? 

Jo, det är mer på gång! 

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

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

 

Bilinbrott och skadegörelse  

Februari 2017, 52 anmälningar. 

Samma period: 

2015: 52 anmälningar. 

2016: 49 anmälningar. 

 

 

 

 

 

Bostadsinbrott  

Antalet inbrott i februari var totalt 20 varav 19 stycken i 
villa/radhus och ett i flerfamiljshus samt 8 
inbrottsförsök. 
 
I februari 2016 var det 24 inbrott varav 16 stycken i 
villa/radhus och 8 stycken i flerfamiljshus samt 10 
inbrottsförsök.  

Bättre skalskydd, dvs. lås, brytskydd för dörren, 

fönsterlås och larm håller inbrottstjuvarna borta. 

Enbart larm är inte tillräckligt. Fönsterlås bör alltid 

finnas på marknära fönster.  

OBS! Vänta inte, ring omedelbart till polisen, 112 

om du ser någon som bryter sig in i en bostad eller 

i en bil.  

 

Ny Trygghetssamordnare 

Från och med april får Botkyrka kommun en ny 

Trygghetssamordnare. Hon heter Natasha Engberg 

och hon presenterar sig närmre i nästa 

Nyhetsbrev. Jag (Pelle Delhage) tackar för den tid 

som jag har varit Trygghetssamordnare i Botkyrka 

kommun, och lämnar med varm hand över 

uppdraget till Natasha. 

 
  

 

Med hopp om en riktig vår snart! 

Jan, Mats och Pelle  
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