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Snyggt och tryggt med Unga För orten
Den 18 juni kommer du som bor i Vårby, Flemingsberg och
Skogås få se en massa ungdomar som arbetar med att skapa
finare och trevligare bostadsområden. Sammanlagt 180 ungdomar i 16–17-årsåldern jobba med bland annat park- och
trädgårdsskötsel, men även en rad andra åtgärder för att skapa
tryggare områden. Bakom satsningen Unga för orten står nya
föreningen Samverkan i Huddinge – ett trygghets- och brottsförebyggande samarbete mellan Huddinge kommun och fastighetsföretagen Huge Bostäder AB, Fastighets AB Balder och
D. Carnegie & C.
Visa gärna ungdomarna din uppskattning när du noterar något
som förbättrats – eller heja på dem!
Bilden visar gänget som ska handleda feriepraktikanterna.
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Eldningsförbud – vad innebär det?

Det finns en chans att då detta nyhetsbrev publicerats har vi
äntligen fått ordentligt med regn men i skrivandes stund,
7 juni, råder eldningsförbud i skog och mark eftersom det är
väldigt torrt och det är extremt hög brandrisk.

Eldningsförbud
Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte tillåten, inte ens på grillplats. Du får grilla på egen tomt med hemmagrill för kol och
briketter samt gasolgrill.

Fakta om gräs- och skogsbränder
I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan 3 000 och 4 000
bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar
mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2 000 hektar.
https://www.huddinge.se/samverkan-i-huddinge
https://www.huddinge.se/ungafororten

Skadegörelse vid förskolor och skolor
Med värmen rör sig människor utomhus mer och vi på kommunen ser att många gärna uppehåller sig vid förskolor och
skolor. Där finns det bord och bänkar som inbjuder till att slå
sig ner. Tyvärr leder det ofta till nedskräpning och förstörelse
på verksamheternas uteplatser. Tillsammans med fastighetsägare försöker vi att se över hur det ser ut med placering av
bord och bänkar, se till att det inte finns lösa föremål som kan
användas för att krossa fönster eller till annan skadegörelse.

Anmäl via appen eller felanmälan
Ett tips om du är ute och promenerar: ta en sväng förbi förskolor och skolor i din närhet. Ser du någon skadegörelse eller
saker som kan användas för det gör en felanmälan via
www.huddinge.se eller via appen: Felanmälan Huddinge.
KONTAKT: trygghet@huddinge.se

De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser
och skador på skog och byggnader.
Sett ur ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark små i Sverige. I till exempel Nordamerika,
Ryssland, Australien och i Medelhavsområdet är problemen
betydligt allvarligare med svårbekämpade bränder.

Appen BRANDRISK Ute
BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att
hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att
minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig
också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone,
iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.
Läs mer på www.sbff.se eller www.smhi.se eller www.msb.se

KONTAKT
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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Skolavslutning

Nytt trygghetsprogram i kommunen

En härlig tid när allt grönskar!

Kommande kommunfullmäktige i juni planerar fatta beslut om
Program för trygghet och säkerhet. Det är ett helt nytt styrdokument som inte har funnits tidigare i kommunen.

Tyvärr också en tid då många tonåringar provar att dricka alkohol för första gången. Från polisens sida ser vi det väldigt viktigt med vuxennärvaro ute om kvällarna. Vi uppskattar att fler
nattvandringsgrupper startat under våren.

Det blir ett paraplydokument med mål för flera områden:
 Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
 Skydd mot olyckor
 Krisberedskap
 Civila försvaret
 Internt skydds- och säkerhetsarbete

Lyckad insats av Grannstödsbilen
Tipsa polisen om ni hör talas om att någon säljer
Om ni hör talas om att någon säljer alkohol till unga, hör av dig
till oss så kan vi hjälpas åt att minska flödet av alkohol. Det går
bra att ringa in tips till 114 14, eller via länk nedan.

Nyligen kunde vi läsa i lokalmedia om ett barn som på egen
hand lämnade en förskola. Det var grannstödsbilen som uppmärksammade situationen och fick kontakt med barnet. De
båda grannstödsbilarna bevakar bostadsområden och stärker
tryggheten i kommunen. Tack för insatsen säger jag!

Vi hoppas på en lugn och trevlig skolavslutning
för oss alla!
https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/

Bostadsinbrott
En fortsatt hög andel inbrott i länet manar till extra uppmärksamhet, samverkan med grannarna och att följa de tips och råd
som finns på www.samverkanmotbrott.se.
Mest drabbade områden i Huddinge denna månad har varit
Fullersta och Skogås.
 Hjälps åt med att se om varandras hus
 Försök få ditt hus att se ut som om du är hemma, även när
du är iväg på semester.
www.samverkanmotbrott.se.

Pass
Denna årstid är det högt tryck hos vår passenhet i Flemingsberg. Boka i god tid om du ska resa i sommar och undvik att
söka pass under sommarmånaderna ifall du inte måste! Tid för
att ansöka om pass bokas i förväg på polisen.se. När ansökan
väl skickats in är passet tillverkat och klart inom 5 dagar.
KONTAKT
Lokalpolisen i Huddinge
Karl Forsberg och Anna Schelin

Satsningar på förskola och skola i budgetförslaget
I koalitionens förslag till Mål och budget 2019 görs en historiskt
stor satsning på förskola och grundskola. Drygt 80 miljoner mer
än 2018 kommer verksamheterna att få, varav 34 miljoner är
en särskild politisk prioritering utöver uppräkningen för löner.
Beslut fattas av kommunfullmäktige den 11 juni.

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

