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Vad gör Huddinge kommun för att
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Elda och grilla i naturen

I Huddinge kommun finns en operativ samverkansgrupp, OSG.
Varje vecka träffas representanter för polisen, Södertörns
brandförsvarsförbund, Huge, väktare och representanter från
kommunens olika verksamheter.
Vi samlar då in information om vad som händer i de olika
kommundelarna och sammanställer en samlad lägesbild. Utifrån den planerar vi de insatser som behövs.

Vilka insatser kan vi använda i ett oroligt område?
• Våra mötesplatser för unga kan ha riktade aktiviteter.

• Socialtjänstens mobila team (fältsekreterarna) kan röra sig i
området för att fånga upp ungdomar och erbjuda dem stöd.
• Polisen kan utifrån sina resurser vara på plats i området.
• Om det finns lokala nattvandrare uppmanar vi dem att vara
ute.
• Grannstöd Huddinge kör med sina bilar i området på dagtid
för att förebygga inbrott och skadegörelse.

Erfarenheter av samverkansgruppen

Varje vecka sammanställer vi i OSG en aktuell rapport över vad
som händer runt om i kommunen och får på så sätt en samlad
bild som vi kan följa under längre tid över vad som händer i
våra olika kommundelar samt vilka effekter våra insatser ger.
När vi gör insatser gemensamt ger de större effekt än om var
och en arbetar från sitt håll.

App-tips
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit
fram en app som heter Krisinformation. Med appen får du
information om aktuella händelser lokalt och nationellt, men
även tips på hur du kan förbereda dig inför olika situationer
som du kan ställas inför.

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv, men tyvärr brinner
skog för stora värden upp varje år på grund av slarv med lägereldar. Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte
är risk att den sprider sig. Elda inte direkt på berghällar. De
spricker sönder och får sår som aldrig läker.
Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar
på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga
eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd.

Eldningsförbud

Vid torrt väder eller stark vind är det stor risk för brandspridning och därför är det mycket olämpligt att elda. Räddningstjänsten kan då även utfärda eldningsförbud vilket innebär att
all öppen eld är förbjuden.

Eldning av trädgårdsavfall

I Huddinge har man infört särskilda eldningsveckor. Övriga
veckor är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl. Du får
elda i din trädgård två veckor om året, vecka 16 och 42. Helgen
innan eldningsveckan ingår också. Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, samt ris, kvistar och grenar.
Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora
mängder rök. Elda i mindre omfattning och släck elden före
mörkrets inbrott. Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.
Eldning sker alltid på egen risk.
Läs mer på www.sbff.se
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Appen kan laddas ner till iPhone, Ipad och Android.
KONTAKT: trygghet@huddinge.se

Södertörns brandförsvar
08-721 22 00
brandforsvaret@sbff.se

Vill du prenumerera på Trygghetsbrevet?
Sänd e-post till: trygghet@huddinge.se
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Skolstart med nya trafikanter

Lugnt i sommar

Höstterminen har börjat i Huddinges grundskolor. I samband
med det ger sig många barn ut i trafiken för första gången på
egen hand för att ta sig till och från skolan. Visa därför hänsyn
och försiktighet och håll hastigheten när ni kör vid våra skolor.
Låg hastighet förebygger utrusningsolyckor och begränsar skadorna om olyckan ändå sker.
Vi uppmanar även alla föräldrar att tänka på var man lämnar
och hämtar sitt barn, hur man i samband med det kör och parkerar men också överväga om man i alla lägen måste hämta
och lämna med bil.

I Huddinge har det varit en relativt lugn sommar. Visst har vi
haft problem med fler inbrott i hela Stockholms län, men i relation till oron i omvärlden och till andra år så får sommaren
ett okej betyg utifrån trygghetsperspektiv. Inte minst har vi
genomfört det framgångsrika sommarjobbskoncept Tillsammans för orten, i samverkan med fastighetsägare, i såväl Vårby,
Flemingsberg som i Skogås. Bra jobbat alla ungdomar för trivsammare utemiljöer!

Huddingepolisen kommer under de närmaste veckorna efter
skolstarten att fokusera trafikarbetet till skolmiljöer.

Områdespoliser
Från den 1 september har vi två områdespoliser i Huddinge. De
heter Reine Berglund och Andreas Callin och har båda arbetat
flera år i Huddinge.
Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med den lokala
problembilden, brottsförebyggande och trygghetsskapande. De
kommer röra sig ute i våra områden och hoppas kunna lära
känna många av de som bor och verkar i kommunen. Den kunskap och de nätverk Reine och Andreas bygger upp ska de och
vi andra använda för att tillsammans göra Huddinge till en säkrare och tryggare kommun.
Vi på Huddingepolisen är glada att Reine och Andreas nu får
jobba med de här viktiga arbetsuppgifterna och önskar dem
lycka till!

Praktiskt förebyggande arbete tema i Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka var det fler organisationer än tidigare som visade intresse för praktiskt preventivt arbete.
Kanske en indikation på att vårt ”tjat” om trygghetsfrågor nu
har landat. Frågor som berördes var bland annat Vad betyder
trygghet i samhällsplaneringen? Hur förebygger vi våld i nära
relationer? Varför ska kommunerna ta ett stort ansvar i det
brottsförebyggande lokala arbetet? När vi som kommun har
svar på de här frågorna blir vi bättre på att göra rätt insatser.
Som invånare har du rätt att kräva effektiva insatser som har
förebyggande effekt, och då behöver vi som verkar inom
kommunen ha ökad kompetens i de här frågorna.

Kamerabevakning en aktuell fråga

Det är inte bara nationellt som frågan om kamerabevakning
diskuteras. I två artiklar nyligen i Svenska Dagbladet
https://www.svd.se/fler-kameror-for-trygghet--men-effekten-ar-omstridd
https://www.svd.se/nej-till-overvakning-i-rinkeby-byrakratiskt-nonsens

Reine och Andreas, våra nya områdespoliser
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Lokalpolisen i Huddinge

https://www.facebook.com/Polisen.Huddinge

beskrivs hur efterfrågan på kameror från kommunerna ökar
samt att länsstyrelsen sade nej till kameror i Rinkeby, men att
effekten fortfarande är oklar. I Huddinge kommer frågan att
aktualiseras eftersom kommunfullmäktige i juni beslöt att ”utreda förutsättningarna för riktlinjer för kamerabevakning på
kommunal mark”.
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