
 

SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND 

Elda och grilla säkert 
Nu är våren på väg och du vill kanske elda ditt trädgårdsavfall 
eller plocka fram grillen. Du ska alltid vara försiktig när du eldar 
eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid 
du som ansvarar för säkerheten.  

Eldning av trädgårdsavfall 
I Huddinge kommun är det tillåtet att elda torrt vedartat träd-
gårdsavfall två gånger om året, vecka 16 och 42 med föregå-
ende veckoslut. Det är inte tillåtet att elda löv, gräs eller annat 
avfall som orsakar stora mängder rök under någon del av året. 
Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott. 
Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda. 
Aktuell brandriskprognos för Södertörn kan du få på: 
Tfn 08-721 23 26  
Läs gärna mer på: http://huddinge.se/sv/bygga-bo-och-
miljo/avfall-och-atervinning/eldning/ 

Valborgsmässeldar 
På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat 
valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar.  
Tänk på att det kan krävas tillstånd av polismyndigheten om du 
ska anordna en tillställning på allmän plats.  
Vi ser gärna att du som tänker göra upp en större valborgs-
mässoeld anmäler detta till oss på räddningstjänsten.  
Detta kan du göra på: http://sbff.se/hem--fritid/elda-och-
grilla/valborgsmassoeldar/ 

Grilla säkert 
Detta bör du tänka på när du grillar: 

• Var på en säker plats 
• Ha tillgång till vatten för släckning 
• Använd en stabil grill som inte välter. 
• Häll inte T-sprit på lågor eller heta ytor. 
När grillningen är avslutad släcker du kvarvarande aska/glöd 
med vatten eller placerar grillen försedd med lock utomhus på 
säker plats. Töm aldrig osläckt aska eller kolrester i soporna 
eller i trädgården. De kan fortsätta glöda långt efter avslutad 
grillning. 
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Vill du prenumerera på Trygghetsbrevet?  
Sänd e-post till: trygghet@huddinge.se 

TTRYGGHET OCH SÄKERHET HUDDINGE KOMMUN 

Grannstöd Huddinge 
Under april har Huddinge kommun skrivit en tre års avtal med 
Grannstöd Huddinge. Syftet med överenskommelsen är att 
stärka arbetet med grannstödsverksamheten, Huddinge kom-
mun (HuBrå) och lokal Polisen genom att under dagtid göra s.k. 
tillsynsrundor i bostadsområden i hela Huddinge Kommun för 
att se i betydelsen, observera och för att synas d.v.s. bli sedda. 
Under tillsynsrundorna notera inbrottsförsök, skadegörelse och 
klotter och övrigt som Kommunen och Polisen vill ha stöd och 
hjälp med. Överenskommelsen innebär att gemensamt verka 
för att minska bostadsinbrotten, skadegörelse och klotter. 
Är du intresserad av att vara med i gemenskapen?  
Om du vill göra en viktig insats i ditt närområde - kontakta 
Grannstöd Huddinge på www.grannstodhuddinge.se  där du 
kan göra en intresseanmälan. Du kan även helt enkelt hejda 
grannstödsbilen när du ser den på din gata. Vi svarar gärna på 
dina frågor och vidarebefordrar en eventuell intresseanmälan. 
 

 

Tonårsparlören 
Nu i veckan så fick alla föräldrar till landets 14-åringar en egen 
utgåva av Tonårsparlören  
En tonåring befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och 
vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompi-
sar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol. Till råga 
på allt tycker många tonåringar att de har drabbats av föräldrar 
som inte förstår någonting och som alltid gör fel. Oavsett vad 
de gör. Som förälder är det viktigt att alltid visa att du bryr dig, 
att du finns där och att du gärna lyssnar. Det är också viktigt att 
vara tydlig med vad som gäller och efterleva det. För tonårin-
gar bryr sig visst om vad deras föräldrar säger – trots att det 
inte alltid verkar så. 
För mer information: www.tonarsparloren.se 
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08-721 22 00 
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POLISEN 

Medborgarlöften – hur går det? 
I slutet av 2016 utfärdade Polisen, Huddinge kommun och 
Södertörns Brandförsvarsförbund ett antal medborgarlöften 
för år 2017. Gå gärna in på vår Facebooksida för en mer 
detaljerad redovisning, du får scrolla ner ett antal inlägg.  

Trygghet i offentlig miljö 
Polisens löften:  
• Att ha helginsatsen igång fredag och lördag kväll/natt under 

minst 30 av årets helger – Vi har haft helginsats varje helg. 
• Fotpatrull minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och 

Vårby – Vi håller löftet. 

Trafiksäkerhet 
Polisens löften: 

• Att genomföra hastighetskontroller efter medborgaröns-
kemål vid minst 10 tillfällen under 2017 – Löftet är redan 
uppfyllt, men vi fortsätter med den verksamheten. 

• Att genomföra hastighetskontroller på de stora trafiklederna 
vid minst 10 tillfällen under 2017 – Vi ligger rätt till och 
kommer hålla löftet. 

• Att genomföra insatser mot lagstridig användning av mo-
peder/MC och/eller A-traktorer vid minst fyra tillfällen un-
der 2017 – En insats är planerad och vi kommer se till att 
resterande också genomförs. 

Terrordåd i Stockholm – hur arbetade 
Polisen i Huddinge? 
Huddinge stöttade med poliser till den akuta händelsen i city 
samtidigt som vi bedrev ordinarie verksamhet i Huddinge. Un-
der kvällen arbetade vi med riskminimerande och 
trygghetsskapande insatser i Huddinge. Vi dubblerade antalet 
patruller under kvällen och har sedan dess fortsatt med ökad 
synlighet i Huddinge samtidigt som vi fortsatt med att hjälpa till 
i city. Trygghetsinsatsen fortsätter men i något förminskad 
styrka. Polisområdena i Region Stockholm hjälps åt i arbetet 
under central ledning. 

 
 

Trivsel och trygghet i Huddinge 
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

Samhället står starkt efter terror-
attentatet 
Efter det misstänkta terrorattentatet på Drottninggatan har 
mycket beröm riktats mot polisen, och faktum är att myn-
digheten på flera sätt gjorde ett bra jobb. Reaktionstiderna var 
snabba och en misstänkt gärningsperson greps samma dag. 
Bemanningen inom polisregion Stockholm-Gotland har fun-
gerat väl och ett stort antal poliser, både från polisområde city 
och andra områden, har bidragit. Detta är viktigt att slå fast 
eftersom Polismyndigheten ibland får kritik för den pågående 
omorganisationen.  
Även samverkan med andra myndigheter än själva polisen ser 
ut att ha fungerat väl, även enligt polisledningen. Det betyder 
inte att allting är optimalt som det är idag rent organisatoriskt, 
men det är ändå ett kvitto på att det svenska samhället har lärt 
sig mycket av andra länder som tidigare har drabbats. 

  
Kommande möten för kommunens  
lokala Trygghetsnätverk 
• 8 maj centrala Huddinge 
• 23 maj Skogås 

  
Förlag till nytt nationellt brottsförebyggande program 
Nyligen presenterade regeringen via justitieminister Morgan 
Johansson ett förslag till nationellt brottsförebyggande pro-
gram. Programmet som heter Tillsammans mot brott, tar fasta 
på att jobba evidensbaserat och att det är många aktörer som 
behöver ta sitt ansvar. Det gäller till exempel kommuner och 
en lång rad statliga myndigheter.  
En av förtjänsterna med förslaget är att tydligare involvera det 
privata näringslivet. Men en av bristerna får anses vara att 
kommunerna inte föreslås få ett tydligare lagstadgat ansvar för 
brottsförebyggande arbete, trots att såväl Brottsförebyggande 
rådet (Brå) och Huddinge kommun har framfört detta till rege-
ringen.  
Brå kommer att få ett tillskott på 15 miljoner kronor för att 
årligen stötta brottsförebyggande arbete. Länsstyrelserna ska 
också få mer medel för att bidra till samordningen. 
Läs mer på regeringens hemsida: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/03/s
kr.-201617126/ 
 

KONTAKT 

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

KONTAKT 

Lokalpolisen i Huddinge 
Karl Forsberg och Anna Schelin 
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