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Medlemmarna i Boteå Byavakt håller ögonen öppna när det gäller ovälkomna besökare i bygden.

Föreningen Boteå Byavakt
håller just nu på att bildas
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Den nybildade föreningen Boteå Byavakt ska sätta skräck i alla tjuvar och banditer

Botebladet har i tidigare nummer berättat om att brottsförebyggande åtgärder, i form av en
 bilburen byavakt, så sakteliga har sett dagens ljus i Boteå. Verksamheten har med tiden grad-

            vis ökat i omfattning och kommer  framöver att utökas alltmer. I dagarna kommer nämligen
den ideella föreningen Boteå Byavakt att bildas. Föreningen, och dess verksamhet, har kommit till
som en följd av den alltmer tilltagande frekvensen av olika typer av brott i Boteå. Som förebild har
man haft den, sedan flera år, mycket väl fungerande byavakten i Lunde, där man i princip har lyckats
med att utplåna frekvensen av utifrån påhälsande tjuvar. Detta har framförallt skett mycket tack va-
re att en betydande majoritet, av invånarna och företagarna på plats, har tagit ett gemensamt och so-
lidariskt ekonomiskt ansvar för verksamheten.
     Förhoppningen, i den nu nystartade föreningen, är att intresset och engagemanget ska bli lika
omfattande bland de boende i Boteå. Det krävs nämligen ett uppbådande av gemensamma krafter
för att kunna mota de mörka krafterna och för att kunna göra vår hembygd trygg. Därför är det mer
än önskvärt att så många som möjligt kan vara med och teckna medlemsskap i föreningen och där-
med vara med och bidra ekonomiskt för att täcka de bensin-
kostnader som patrullerandet för med sig. Inom kort kommer
det därför ett speciellt utskick i brevlådorna, med ett inbetal-
ningskort för medlemsskap. Det är likaså positivt om alla,
som bor i bygden, kan bli ännu mer uppmärksamma när det
gäller förekomsten av eventuell mystisk trafik i området och
då även ringa på tipstelefonen som har anskaffats (se annons
på sidan 34). Boteås Hemtjänst och tidningsbudet har t ex
lovat att vara behjälplig när det gäller just detta.
     Ett visst samarbete kommer även att ske med andra bya-
vakter och daglig kontakt kommer också att hållas med Poli-
sen, där även ett visst informationsutbyte kommer att äga rum.
                                                             av Rolf Ronestjärna


