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

Nattvandring
Nu börjar kvällarna bli varmare och ljusare och då tittar både
växter och våra ungdomar ut. Att vara vuxen och röra sig ute
på kvällarna där ungdomarna befinner sig är en värdefull insats. Just nu har vi nattvandringsgrupper i Vårby gård,
Masmo/Vårby Haga och Huddinge C. Om ett par veckor startar
en nattvandringsgrupp i Stuvsta.

Är du intresserad av att nattvandra?

3 • 2018

SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

Hembesök
Södertörns brandförsvarsförbund vill att du ska leva i en trygg
och säker hemmiljö, med avseende på brand och andra olyckor. Tyvärr omkommer drygt 100 personer i bränder varje år i
Sverige, cirka 90 procent av dem omkommer i bränder i hemmet. För att minska antalet bränder i bostäder kommer Södertörns brandförsvarsförbund under våren 2018 genomföra
hembesök bland annat i Huddinge kommun.

Läs mer på Huddinge kommuns hemsida, där finns även kontaktuppgifter till de aktuella grupperna.
huddinge.se/nattvandring

Trygghetsdag 29 maj
Huddinge brottsförebyggande råd bjuder in till en dag om
Våldsförebyggande arbete - att förändra lokalt genom kunskap
och normförändring.
På kvällspasset kommer Locker room talk och föreläser.
Locker room talk är en ideell organisation som arbetar med
jämställdhet och schyssta attityder mot snacket i omklädningsrum i ett förebyggande syfte. Organisationen har tilldelades
det första stipendiet från Number 10, vars beskyddare är ingen
mindre än Zlatan. Läs gärna mer om dem:
http://lockerroomtalk.se/

Anmäl dig till Trygghetsdagen här:
huddinge.se/demokrati

Tryggheten i Segeltorp
Vi behöver veta hur du upplever tryggheten i Segeltorp. Tyvärr
hinner vi inte att ha en dialog på plats under våren, men vi
kommer att vara där i början av hösten. Vi skulle dock behöva
veta hur våra du som bor i Segeltorp upplever tryggheten i ditt
område. Under perioden 14-31 maj går det bra att svara på
trygghetsenkäten för Segeltorp.
Huddinge.se/trygghetsdialog

Trygghetsdialog Masmo

Dialog den 3 maj på Masmo torg kl 16-18 och webbenkäten är
öppen till och med den 11 maj. Använd samma länk som ovan
för att besvara enkäten.
Under våren har det genomförts sammanlagt sex lokala dialoger runt om i hela Huddinge. Vi fortsätter med dialogerna även
i höst.
KONTAKT: trygghet@huddinge.se

Hembesöken

Hembesöken görs av våra brandstyrkor och de kommer att
berätta om vad du kan göra för att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan agera om olyckan är framme. De kommer
även be dig att testa din brandvarnare.
Besöken genomförs under söndagseftermiddagar, och påbörjades i mars. Vi kommer att informera dig och dina grannar att
vi kommer på besök genom att annonsera i bostadsområdet
cirka 1 till 2 veckor innan besöket.
Om vi inte kommer på utannonserad tid kan det bero på att vi
har fått ett larm. Om besöket helt uteblir kommer vi att annonsera om en ny tid.
Besöken tar cirka 10 minuter, är helt frivilliga och gratis. Vill du
inte att vi kommer in till dig, kan du alltid komma ut och prata
med oss vid brandbilen, som kommer att var uppställd i bostadsområdet under besöket.

Kontakt

Har du frågor angående hembesök kan du kontakta oss på
tel: 08-721 22 00 eller epost: brandforsvaret@sbff.se
Mer information hittar du på sbff.se/hembesok

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

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

Trivsel och trygghet i Huddinge
POLISEN

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Vi som jobbar på Huddingepolisen

Ta och plocka lite skräp!

I det här nyhetsbrevet presenterar vi vilken verksamhet vi bedriver inom lokalpolisområde Huddinge.

Nu är det dags för Skräpplockardagarna igen. Varje år deltar
tusentals människor i kommunen och plockar bort skräp från
våra gator.
Lär mer här: http://www.hsr.se/vi-haller-rent

Utredningsverksamhet

Vad säger statistiken? Kan brott både minska och öka?

Våra tre utredningsgrupper utreder nästan alla brott som begås i vårt lokalpolisområde. En av grupperna är specialiserad på
att jobba med brott som begås av ungdomar under 18 år.
Vissa grova brott, viss organiserad brottslighet och andra brott
som kräver speciella resurser och/eller kompetenser utreds på
centrala enheter.

Ingripandeverksamhet

Dygnet runt och årets alla dagar jobbar fyra team (åtta grupper) med ingripandeverksamhet. Det innebär att de finns ute i
polisbilar och åker på de uppdrag de får av regionsledningscentralen. De flesta uppdrag är lokala men de åker också ofta på
larm i hela södra Stockholm.

Brottsförebyggande verksamhet

De team som jobbar med ingripandeverksamheten (se ovan)
jobbar övrig tid med att öka tryggheten och förebygga brott.
Till exempel genom trafikkontroller, fotpatruller, krogkontroller, skolbesök med mera. Vi har också två områdespoliser som
jobbar i stort sett enbart brottsförebyggande lokalt främst i
våra utsatta områden.
Vår riktade grupp, Echo, jobbar brottsförebyggande i uniform
samt genom att spana och göra tillslag mot olika typer av
brottslighet. Här är vi beroende av de tips vi får från allmänheten!
Våra två kommunpoliser arbetar i nära samverkan med Huddinge kommun och andra aktörer för att organisera och utveckla arbetet med ökad trygghet och minskad brottslighet.

Övriga funktioner

Utöver dessa operativa funktioner har vi förstås chefer och
olika typer av stödfunktioner – alla lika viktiga!
Många centrala polisverksamheter jobbar också till och från
inom vårt lokalpolisområde – ofta i nära samverkan med oss.

Nyligen hade lokaltidningen Mitt i Huddinge en artikel om utvecklingen av brottsligheten i kommunen. Där står det att
trenden visar tydligt på att antalet misshandelsfall och våldtäkter minskar i Huddinge. Samtidigt ges en bild av att personrånen har ökat och att allt fler unga drabbades i fjol.
Det som alltid är bra att tänka på dock är att denna statistik
anger totalt anmälda brott och inte i relation till antalet
invånare, som är ett mer relevant mått. Sett till det totala antalet anmälda brott per invånare under 2006-2016 så är trenden
snarast sjunkande, vilket även är en svag trend för våldsbrotten. Här kan du läsa artikeln:
https://mitti.se/val/unga-oftare-utsatta/?omrade=huddinge

Ny gångplan för ett hållbart Huddinge

För att nå målet och möjliggöra ett ökat hållbart resande beslutade kommunfullmäktige den 26 mars om en gångplan.
Huddinge kommuns gångvägar ska upplevas som så attraktiva
att resorna till fots ökar från 32 procent till 50 procent fram till
2030. Inriktningarna i gångplanen är:
• Planera utifrån stationsnärhetsprincipen
• Skapa, förbättra och upprätthålla trygga och säkra miljöer
för samtliga gångtrafikanter
• Öka kunskap och förståelse för gångkultur
Mer information om gångplanen och andra trafikplaner på:
huddinge.se/gangplan

Ny kamp mot klotter och skadegörelse

Det kostar mycket att sanera klotter och skadegörelse. Kommun ska halvera kostnaderna för saneringsarbetet genom en
mer effektiv hantering, bland annat genom samarbete med
fastighetsägarna och Trafikverket. Du kan hjälpa till genom att
göra en felanmälan när du upptäcker klotter och annan
skadegörelse. Tipsa gärna andra hur man gör!
• Ladda ner och använd appen Felanmälan Huddinge
• Anmäl via huddinge.se/felanmalan eller ring sericecenter på
telefon 08-535 300 00

Följ oss gärna på Facebook där vår sida heter Polisen Huddinge.
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Christian Ottosson (C)
Ordförande för HUBRÅ
christian.ottossson@huddinge.se

Karl Forsberg och Anna Schelin
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