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Flytväst

22 augusti startar förtidsröstningen

Den 9 september är det valdag men från och med 22 augusti
kan du ta med sitt röstkort och legitimation och gå till en förtidsrösningslokal här i Huddinge eller i annan kommun. I år
finns det 10 platser i Huddinge där det går att förtidsrösta. På
valdagen går du till din egen vallokal som står på röstkortet
som då kommit hem i brevlådan.
Det ska vara helt säkert att rösta i Sverige och den som röstar
ska göra sitt eget val utan tvång från någon annan. Var uppmärksam på rykten och ”fake news” från olika peroner och organisationer som vill påverka dig att rösta på något annat än
det du vill.
Det går inte att rösta via sms eller webb, all röstning sker manuellt via röstkort vilket gör röstfusk praktiskt tagit omöjligt. Du
måste vara själv när du röstar så att ingen ska kunna påverka
dig.
Vi har i år en högre säkerhet runt valprocessen och samverkar
med andra myndigheter och aktörer lokalt i Huddinge, regionalt i Stockholmsområdet och nationellt i Sverige.
Röstmottagarna i vallokalen är fler än tidigare och ser till att
valet genomförs korrekt, tillgängligt och säkert. De har genomgått en förstärkt obligatorisk utbildning och de ansvariga har
mångårig erfarenhet av att genomföra val.
Röstmottagarna markerar i röstlängden vilka som har röstat
och räknar valdistriktets röster. En preliminär rösträkning genomförs i två steg då alla röster räknas två gånger.
Det får inte finnas någon politisk propaganda i lokalerna. Sedan föra valet finns en uppförandekod för hur partiföreträdare
får agera i anslutning till vallokalerna.
Om du eller någon ser eller läser något som verkar vara försök
att vilseleda eller påverka på annat sätt än genom information
och korrekt propaganda eller om du ser något i anslutning till
en röstningslokal eller vallokal tar du kontakt med röstmottagarna på plats annars kan du höra av dig via telefon 08-535 300
00 eller e-post: val@huddinge.se. Är det akut och allvarligt så
kontakta polisen via 112.
Här finns mer information om valet, öppettider för förtidsröstning med mera:
https:/www.huddinge.se/val

KONTAKT: trygghet@huddinge.se

En flytväst är den viktigaste utrustningen du har när du befinner dig på sjön. Även om du kan simma är risken stor att du
grips av panik om vattnet är kallt eller om det är långt till land.
Med flytväst håller du dig flytande samt syns tydligt för de som
letar efter dig.

Hyr flytväst

På våra brandstationer finns flytvästar att hyra i alla storlekar.
Vi lämnar ut och tar emot flytvästar dagligen mellan kl 10-22.
Kostnad
10 kr per dygn/flytväst
50 kr per vecka/flytväst
För att vara säker på att få hjälp ber vi dig att kontakta oss på
förhand då stationen kan vara obemannad vid larm. Ring vår
växel 08-721 22 00 så hjälper de dig att komma i kontakt med
din närmsta brandstation.
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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BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Skolstart med nya trafikanter

Alla krafter behövs i en demokrati

Höstterminen startar 20 augusti 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 kan undvika att hämta och lämna med bil. Huddingepolisen kommer under de närmaste veckorna efter skolstarten
att fokusera trafikarbetet till skolmiljöer.

Nu stundar en valrörelse för alla vi som är politiskt engagerade
och jag hoppas framför allt att valdeltagandet ökar. Alla krafter
behövs, oavsett vilka politiska förslag som man finner är bäst.
Det är nämligen det demokratiska samtalet, de många och
ibland långsamma processerna fram till beslut som har byggt
det svenska demokratin. Så när oroligheter pågår i en kommundel eller människor är upprörda över ett visst beslut, då
ska samtalen bli fler och närvaron öka. Från alla goda krafter,
för det är dessa som i förlängningen också bygger trivsel och
trygghet.
Läs gärna om valet i Huddinge går till:
huddinge.se/val

Utehäng på gott och ont

Under veckorna före och efter skolstart brukar ungdomar vistas utomhus tillsammans på kvällarna, vilket är helt naturligt
och oftast bara trevligt då man inte sett sina kompisar på länge
och/eller ska lära känna nya kompisar.

Vårbybadets kiosk öppnad!

Ibland kombineras tyvärr den här samvaron med mindre önskade företeelser som alkoholintag, droger, skadegörelse och
nedskräpning. Många förskolepedagoger och lärare får börja
arbetsdagen med att städa efter ungdomar som hängt på skoloch förskolegårdar. Fimpar, burkar, flaskor och skadegörelse är
ofta följder av hänget.
Polis, väktare och socialtjänstens mobila team försöker besöka
de här platserna så ofta vi kan, men det blir bara korta och
ganska sällsynta besök på varje plats. Därför vill vi uppmuntra
er alla att gå en kvällspromenad emellanåt och då passera skolor och förskolor i er närhet. Om ni träffar ungdomar som ni
tror håller på med droger eller något annat olagligt eller
olämpligt så vill vi att ni ringer till oss. Om ni känner er bekväma med att stanna till och prata med ungdomarna så är det
jättebra. Varje vuxen som rör sig ute och bekantar sig med ungdomarna är positivt!
Tillsammans kan vi se till att färre ungdomar hamnar i missbruk
eller andra tråkigheter, att förskolebarn och skolbarn slipper
mötas av skräp och förstörelse på sina gårdar och att kommunen och fastighetsägare slipper lägga pengar på att sanera och
reparera efter skadegörelse.
Till sist en uppmaning till dig som är tonårsförälder att ha koll
på var ditt barn vistas, med vem de umgås och vad de pysslar
med. Våra barn vill att vi bryr oss och lägger oss i, även om de
inte alltid visar det!
KONTAKT
Lokalpolisen i Huddinge
Karl Forsberg och Anna Schelin

Ett bra exempel på hur trivsel och trygghet bidrar till ett demokratiskt samhälle är när vi har mötesplatser där människor
kanträffas och pratas vid. Kiosken vid Vårbybadet är ett sådant
exempel, och nu har den sedan några veckor åter öppnats efter
att tyvärr har stängts i början av säsongen. Det är nu föreningen Expose som genom ett avtal med kommunen driver kiosken
och verksamheten under sommaren.

Beslut att tomt i Stortorp måste städas

Kommunen har nu beslutat att en tomt i Stortorp måste städas
av det företag som rivit ett gammalt hus på tomten. Det gäller
den fastighet som har varit omskriven en del i media och där
byggbolaget fortfarande inte uppfyllt kommunens krav för att
få återuppta arbetet. Beslutet är nu överklagat till länsstyrelsen.
Länk: https://huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webbtv/nyheter/nyheter-inom-bostad-och-miljo/2018/beslut-att-tomt-i-stortorpmaste-stadas/

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

