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Polisens tipstelefon 

0709- 13 71 94 

 

Några ord från ordförande för styrgruppen 

Hoppas ni haft sköna helger och är beredda att ta nya 

tag med Grannstöd/Grannsamverkan 2017. Våldet 

runt om i vår värld eskalerar. Stackars människor, 

och anhöriga, som fick avsluta 2016 och fira in 2017 

på en nattklubb i Istanbul genom att en dåre kommer 

in och skjuter ihjäl och skadar oskyldiga människor. 

Vi måste inte men bör göra kopplingen till vårt 

Botkyrka och vårt förebyggande trygghetsarbete. 

Vad vi måste är att förstå och veta att din och våra 

insatser i Grannsamverkan/Grannstöd är en mycket 

viktig del i samhällets insatser emot ökat våld och 

ökad kriminalitet. Utan civilsamhällets insatser står 

kommun och polis i längden ganska ensamma. Vad 

som indirekt och praktiskt påverkar vår verksamhet 

är omorganisationer inom både kommun och polis. 

Det mentala och verbala stödet har vi från båda. 

Fortsatt stöd finns från Botkyrkabyggen genom 

Grannstödsbilen. En gemensam önskan är ökat 

nyttjande av bilen i den dagliga verksamheten. Ökad 

närvaro i framförallt hyreshusområden är ett annat 

måste 2017.  

Det behövs fler och mer av allt men bra vore om det 

fanns några av er som vill köra eller åka med 

grannstödsbilen. Gå ihop två och två och gör en 

insats som många tycker är både trevlig och 

meningsfull. Hör av er till mig eller vår polis Mats 

Backström. 

  

Vänliga hälsningar Jan Karlsson 

Ordförande Grannstöd/ Grannsamverkan" 

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

 

 

 

Bostadsinbrott  

Antalet inbrott i december 2016 var totalt 25 varav 

22 i villa/ radhus och 3 i lägenheter i flerfamiljshus 

samt 6 inbrottsförsök.  

I december 2015 var det 27 inbrott varav 17 i 

villa/radhus och 10 i flerfamiljshus samt 9 

inbrottsförsök. 

Det totala antalet inbrott i Botkyrka 2016 var 238 

stycken, att jämföras med 2015 då det var 256 

inbrott.  

Inbrotten i december 2016 uppvisar nästan samma 

antal som 2015.  Redan i november konstaterades 

dock en ökad inbrottsaktivitet i villaområden vilket 

också framgår av förteckningen. Boende i dessa 

områden uppmanas vara mycket uppmärksamma 

på främmande bilar och personer som rör sig i 

bostadsområdena. Grannar har under året kunnat 

förhindra flera inbrott bara genom att vara 

uppmärksamma.    

Minskade inbrott i flerfamiljshusen år glädjande. 

Snabb information till polisen vid inbrott eller vid 

inbrottsförsök är viktigt om den förbättringen skall 

bli varaktig. 

Bilinbrott och skadegörelse  

December: 82 anmälningar. 

Samma period: 

2014: 88 anmälningar. 

2015: 59 anmälningar. 

 

Hälsningar  

Jan, Mats och Pelle  
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