Trivsel och trygghet i Huddinge
NYHETSBREV FRÅN KOMMUNEN, POLISEN OCH BRANDFÖRSVARET
TTRYGGHET OCH SÄKERHET HUDDINGE KOMMUN

Delta i en trygghetsdialog
Vi vill veta hur trygg du känner dig i Huddinge, där du bor och
på platser du besöker.
Kom och träffa representanter från Huddinge kommun, Polisen
samt andra viktiga aktörer i området. Vi kommer att finnas på
plats centralt i området klockan 16.00-18.00. Därefter gör vi en
trygghetsvandring i området som du också är välkommen att
delta i.
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SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND
Mörkret faller – dags för reflex
Med hösten kommer mörkret. Gör dig synlig genom att bära
reflexer. Tänk på att


placera reflexen lågt så den syns tidigt



gå på rätt sida av vägen, möt trafiken så du ser fordonen komma mot dig.

26 oktober ses vi i Vårby
21 november ses vi i Trångsund
Läs mer https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vimed/trygghet-och-sakerhet/

Har du blivit utsatt brott?
För många människor är det en chockartad upplevelse att bli
utsatt för ett brott. Det kan innebära stora påfrestningar för
dem som drabbas, även om brottet kan uppfattas som litet.
Oavsett vilket brott du blivit utsatt för är det av stor betydelse
att veta vart du kan vända sig för hjälp och stöd. Brottsofferjouren erbjuder


råd och stöd



hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag



stöd i samband med eventuell rättegång



någon att tala med.

Kontakta Huddinge Botkyrka Brottsofferjour på telefon
08-710 01 02 eller 070-772 01 02. Det finns även ett journummer för hela landet där alltid någon svarar oavsett tid på dygnet 0200-21 20 19.
www.brottsofferjouren.se

Umgås säkert framför brasan
De flesta bränder i villor och småhus där räddningstjänsten gör
en insats kan kopplas till eldstäder. Några av de vanligaste
orsakerna till detta är:


bristfällig installation och underhåll



felaktig eldning



sotning har inte utförts på rätt sätt.

Elda rätt
Följ instruktionerna för din eldstad. Kontrollera att skorstenen
är anpassad för din nya eldstad annars kan det bli alldeles för
varmt för skorstenen om du använder mycket ved och under
lång tid. Tänk på att askan kan innehålla rester av glöd länge
och ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande
lock. Ställ även kärlet på ett obrännbart underlag.

Sotning och brandskyddskontroll
En lokal eldstad så som en braskamin ska sotas vart fjärde år
om vedförbrukningen är mindre än en kubikmeter per år. En
eldstad ska även brandskyddskontrolleras regelbundet av
kommunen. Södertörn AB sköter detta i Huddinge
KONTAKT
Södertörns brandförsvar
08-721 22 00
brandforsvaret@sbff.se

KONTAKT: trygghet@huddinge.se

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

Trivsel och trygghet i Huddinge
POLISEN

Helginsatsen är igång igen!
Varje fredag- och lördagkväll jobbar extra många

poliser för din trygghet i Huddinge
I samverkan med ordningsvakter, väktare, fältare, polisens volontärer och frivilliga nattvandrare är vi ute och besöker främst
våra centrum, olika knutpunkter och ungdomssamlingsplatser.
Vi åker också med på tåg och bussar samt besöker våra krogar.
Anslut dig gärna till din lokala nattvandringsgrupp om du vill
hjälpa till att skapa ett tryggare närområde, det finns flera i
Huddinge. Läs mer på
huddinge.se/nattvandring

Dyster inbrottsstatistik!
Inbrotten ökar så gott som alltid under den mörka årstiden, i år
satte det dock igång med kraft redan i augusti.
Sedan 1 augusti har 75 hushåll i Huddinge anmält att de drabbats av inbrott eller försök till inbrott i sin bostad varav 32 i
östra Huddinge (Skogås, Trångsund och Länna). Siffrorna förra
året var 54/13 under samma period och område.
Vi måste med gemensamma krafter hjälpas åt att förhindra
tjuvarna som nu enkelt tar sig in och ut osedda. Polisen är helt
beroende av allmänhetens iakttagelser, att man larmar och
informerar grannar när något hänt. Tjuvarna kommer ofta
tillbaka till områden som de har lyckats i tidigare.

MärkDNA är ett verktyg som Lokalpolisen Huddinge rekommenderar
Huvudsyftet med märkning är att tjuven ska välja att inte ta sig
in i ditt hus, eftersom märkt gods är svårare att sälja på andrahandsmarknaden.

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Huddinge växer
Det kommer förstås inte som någon överraskning för någon att
vi blir fler Huddingebor, men det ställer också krav på kommunen. Just nu pågår en rekrytering av ny säkerhetschef som jag
hoppas och tror kommer att bli en viktig person i arbetet.
Trygghet och säkerhet är viktiga frågor för invånarna, det vet vi
sedan tidigare, och när vi växer mer än på länge finns det
många problem att lösa.
Exempel på områden som jag tror är viktiga att prioritera
framöver är samhällsbyggnadsfrågor och hur vi planerar för
trygghet i bostadsområdena, trafiksäkerhet i takt med att antalet fordon ökar samt arbetet mot klotter och skadegörelse.

På gång med gångplan
För att förbättra framkomlighet och trygghet för alla fotgängare så jobbar Huddinge kommun nu med en gångplan. Brottsförebyggande rådet tog ställning till förslaget på senaste mötet
och var i stora drag mycket positiva till initiativet.
Läs mer om förslaget till gångplan

Oro i villaområdena
Det pågår en utveckling inte bara i helt nya bostadsområden
utan också i de befintliga. Vissa förtätningsprojekt har väckt
uppmärksamhet och lett till oro hos en del villaägare.
Därför är samtal mellan beslutsfattare, planerare och invånare
extra viktiga just nu. Vid samtal kan se saker från olika perspektiv och vi kan ta oss tid att lyssna in till exempel vad detaljplanerna säger idag, hur vi ska göra i framtiden och hur kommunen kan ge mer information.
Läs artikel i tidningen HuddingeDirekt

Om kamerorna i Husby

Läs mer Skydda dig mot brott med MärkDNA

Prova grannsamverkan i ditt område
Grannsamverkan är ett välbeprövat koncept, du kan läsa mer
på www.samverkanmotbrott.se eller kontakta oss på lokalpolisen Huddinge. Det räcker dock inte att man som grannar
hänger upp skyltar i området och förmedlar ut polisens information varje månad. Man bör även se över sin bostad och
följa de tips och råd som ges. Det finns många bra utbildningsfilmer där man kan lära mer om hur man förebygger inbrott.

Inför 2018 är vårt mål i Huddinge att titta närmare på
de olika teknikerna för kamerabevakning och ge ett svar på
frågan hur vi i kommunen ska jobba med detta. Det kan finnas
skäl att ha kameror exempelvis i vissa skolmiljöer och där det
sker många planerade brott.
I bland annat Husby används sedan en tid kameror på en annan typ av plats, nämligen på torg. Om detta finns det olika
synpunkter till exempel i denna artikel.
Dagens Nyheter om kamerabevakning i Husby
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