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Några ord från ordförande för styrgruppen 

Nu är det jul igen, jul igen, jul igen, ja vad skall skrivas. 
Börjar med att vara glad för alla er som ställer upp som 
grannstödjare, kontaktombud, styrgruppsledamöter 
och/eller på andra viktiga aktiviteter i kommunen. Är 
glad också över både poliser, kommunanställda och 
anställda på fastighetsbolagen som gör vad det kan för 
ett tryggare Botkyrka. Själv hade jag nyligen möjlighet att 
vara med på en tufft och bra planerad studieresa till 
Amsterdam i Holland. Intressant att se och höra deras 
sätt att tänka och jobba. Något av deras metoder kan 
säkert användas i Botkyrka. Samverkan mellan polis, 
kommun och civilsamhälle är nycklar till framgång, 
kontrakt om åtgärder och samverkan med näringslivet är 
några av mina intryck. Deltagare på resan var poliser, 
kommunala tjänstemän, nattvandrare och 
grannstödjare. 

Tack skall ni alla ha för i år, ha sköna och goda jul och 
nyårshelger om ni kan. Var snälla och rädda om varandra 
och bli inte Trumpna i onödan! 

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

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

 

Bilinbrott och skadegörelse  

November: 42 anmälningar. 

Samma period: 

2014: 107 anmälningar 

2015: 64 st. 

Fortsatt nedgång.. trevligt! 

 

 

Bostadsinbrott  

Antalet inbrott i november 2016 var totalt 12 varav 9 i 
villa/radhus och 3 i lägenheter i flerfamiljshus samt 2 
inbrottsförsök. Förra året i november var det 24 inbrott 
varav 9 i villa/radhus och 15 i lägenheter i flerfamiljshus 
samt 7 inbrottsförsök.  

Uppbrutna entrédörrar och altandörrar har minskat i 
antal. Altandörrarna bör dock alltid vara försedda med 
lås och nyckeln borttagen ur låset då man inte är 
hemma. Bortplockade 3-glasfönster förekommer 
fortfarande. Kan förhindras genom att listerna som 
håller glaskassetten skruvas fast. 

Bättre skalskydd, d.v.s. lås, brytskydd på dörren, 
fönsterlås och larm håller inbrottstjuvarna borta. 

Obehörig adressändring 

Att bedragare vittjar olåsta brevlådor har vi fått 
information om tidigare. Det finns ytterligare en variant 
på bedrägeri: 

Vem som helst kan begära adressändring för dig. Det 
enda som behövs är ditt personnummer. Detta innebär 
att du kan registreras på (och "flytta" till) en ny adress 
utan att du ens vet om det. Därefter kan en bedragare 
beställa kreditkort, varor etc - i ditt namn - till den nya 
adressen.  

På Skatteverkets hemsida kan du kostnadsfritt spärra 
obehörig adressändring. Det innebär att du måste 
legitimera dig med t.ex. Mobilt BankID för att göra en 
adressändring. 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar 

Jan, Mats och Pelle  
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