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Boteå ligger i startgroparna för
brottsförebyggande verksamhet

Förhoppningsvis är fler Boteåbor, än de som kom på mötet, intresserade av att bli kvitt tjyvarna.
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Kenneth Bergström tycker inte heller om tjyvar.

Boteåparlamentet räknar kallt med att
kunna skrämma tjyvarna på flykten

Torsdagen den 25:e mars inbjöd Boteåparla-
mentet till ett intressant informationsmöte på
Sunnersta Folkets Hus. Kenneth Bergström,

från Polismyndigheten i Sollefteå, fanns på plats för
att ge tips och även för att informera om vilka möj-
ligheter som Boteåborna har att dra igång brottsfö-
rebyggande verksamhet.
     Det visar sig att allt fler byar och samhällen har bör-
jat med brottsförebyggande verksamhet och Kenneth
Bergström tar bl a Lunde som exempel. Där har
man t ex bildat en ekonomisk förening, där idag ett
antal frivilliga har tagit på sig ansvaret att, främst
nattetid, billedes patrullera området. Förhoppningen
är nu att det ska gå att organisera en liknande verk-
samhet i Boteå, eftersom det redan finns en grupp frivilliga som har anmält
sitt intresse för att vara med och bidra till att göra bygden mer säker.
     Men faktum är att alla boende i bygden faktiskt kan vara med
och dra sitt strå till stacken för att förhindra brott. Detta genom
att man blir mer observant på saker och ting som händer i närom-
rådet och att man också rapporterar allt misstänkt som man ser.
     För att kunna finansiera  en sådan här typ av nattpatrullering,
så kan en förening komma att bildas, där man genom ett medlems-
skap kan vara med och finansiera verksamheten (det kommer ju,
inte helt oväntat, att t ex bli frågan om en del bensinkostnader).
                                                                       av Rolf Ronestjärna


