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

Ny form för Feriepraktik
Tillsammans med flera fastighetsägare har Huddinge kommun
erbjudit feriepraktik och sommarjobb till ungdomar under samlingsnamnet Tillsammans för orten. 2018 kommer verksamheten genomföras i samma omfattning, men i en ny form.
Tillsammans med ett flertal fastighetsägare kommer kommunen att erbjuda feriepraktik och sommarjobb i Vårby, Flemingsberg och Skogås 2018. Ungefär lika många ungdomar som
tidigare somrar kommer få chansen att delta, och syftet ska
fortsatt vara att ge unga en chans att testa på arbetslivet, samtidigt som de genom sin insats bidrar till ökad trivsel och
trygghet i det egna området.
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SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

Vi bjuder på några god råd inför jul,
mörker och kyla
Mörkt det är i husen!

Mörkret bjuder in till att tända levandeljus.
Köp säkerhetsljus som slocknar själva när ljuset brunnit ner.
Glöm inte släck ljusen, oavsett om det är säkerhetsljus eller
vanliga ljus.

Mer information kommer i början av 2018

Det finns bara en av dig
– använd reflex!
Även om många av oss mestadels av tiden befinner oss i tätbebyggda områden med gatubelysning så är vi inte självlysande.
Att använda reflex på barn, cyklar, hundar, käppar och oss själva är en billig livförsäkring.

Levande ljus, kontrollera din brandvarnare!

Att kontrollera sin brandvarnare är enkelt, och funktionen ger
möjlighet att få en tidig varning om ni glömt släcka ljus.

Advent är snart här, har du en brandsläckare?

Adventsljusstaken är fin att se. Men se till att den är så säker
som möjligt, ingen mossa eller annat som är lättantändligt
mellan ljusen. Ett bra julklappstips till den som har det mest är
till exempel en brandfilt eller en extra brandsläckare.

Trygghetsdialog i Trångsund
Höstens andra trygghetsdialog och trygghetsvandring sker på
tisdag 21 november klockan 16.00 - 18.00 i Trångsunds centrum. Träffa representanter från Huddinge kommun, Polisen,
brandförsvaret och andra viktiga aktörer i området. Därefter
gör vi en trygghetsvandring i området som du också är välkommen att delta i.

Svara på enkät om du bor i Trångsund

Om du inte har möjlighet att komma kan du besvara enwebbenkät om hur du upplever tryggheten i Trångsund:
http://www.huddinge.se/trygghetsenkat

Nu har det börjat bli halt ute

Tänk på att det blir halt, kanske broddar på skorna kan hjälpa
dig att stå på benen.
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

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Under vintern ökar bostadsinbrotten

Trygghet och säkerhet i samhällsplaneringen

Vinter 1

Med vintersäsongen ökar tyvärr bostadsinbrotten. Den tydligaste orsaken till det är att det blir mörkare och därmed lättare
att begå inbrottet ostört i skydd av mörkret.
Genom att se över och kanske förbättra din belysning minskar
du risken att bli utsatt. Har du fungerande utebelysning på rätt
ställen? Kanske med rörelsevakt? Är alla lampor och armaturer
hela? Har du några lampor tända inomhus? Kanske med timer?
Fundera på detta och åtgärda det du tycker behövs!
Mer tips och råd finns bland annat på:
www.samverkanmotbrott.se

Vinter 2

Med vintern följer också halt väglag. Har du koll på reglerna för
vinterdäck?
•

•

•

•

•

Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag
på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute
Det är vinterväglag om det är snö, is, snömodd eller
frost på någon del av vägbanan. Tänk på att även
vägrenen räknas till vägbanan.
Dubbdäck får användas mellan den 1 oktober och
den 15 april.
Det är lagligt att köra med dubbdäck efter den 15 april
och före den 1 oktober om det är eller befaras bli vinterväglag.
Släp och dragbil: Om bilen har dubbdäck måste även
släpet ha dubbdäck när det är vinterväglag. Om bilen
har odubbade däck får släpet ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.
Mönsterdjup: För personbilar och andra lätta fordon
med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste vinterdäckens mönsterdjup vara minst 3 millimeter.
Bästa däcken bak: De däck som har det största mönsterdjupet eller dubbutsticket bör vara monterade bak
på fordonet. Det minskar risken för sladd när du
bromsar eller svänger. Detta gäller både fram- och
bakhjulsdrivna fordon.

Ett område som börjar få mer uppmärksamhet är hur vi bygger.
Och det är på tiden, eftersom arbetet med och förbättra o
ffentliga platser kan minska brottsligheten i våra bostadsområden.
Hubrå ska på kommande möte särskilt diskutera hur vi planerar
för tryggare bostäder i Huddinge. Några frågor som vi behöver
ta oss an är att ha tydliga planeringsverktyg som bygger på
etablerad forskning samt att fortsätta finansiera satsningar på
till exempel belysning och trafiksäkerhet.

Översyn av Hubrå
För närvarande pågår en utredning av kommunens brottsförebyggande råd och om vi ska ändra på något inför framtiden.
Alla eventuella synpunkter tas tacksamt emot på hur kommunens brottsförebyggande arbete kan utvecklas.

Krafttag mot klotter
Vi i den styrande koalitionen har i Mål och Budget 2018 (kommunfullmäktiges styrdokument) fokuserat på arbetet mot klotter. I skrivande stund tas nämndernas nya verksamhetsplanerna för 2018 fram. Extra pengar ges nu till Natur- och byggnadsnämnden och en ny samordning mot klotter ska byggas
upp. Nya riktlinjer mot klotter är nu på väg och är tänkta att
ersätta nuvarande klotterpolicy. Du vet väl att du kan anmäla
klotter i vår felanmälan-app eller via webbplatsen:
www.huddinge.se/felanmalan

Följ länken för mer information:
www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Dack/Vinterdac
k/

KONTAKT
Lokalpolisen i Huddinge
Karl Forsberg och Anna Schelin

KONTAKT
Christian Ottosson (C)
Ordförande för HUBRÅ
christian.ottossson@huddinge.se

