
 

SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND 

Är du förberedd? 
Den 8-14 maj hade Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap och kommunerna en nationell krisberedskapsvecka. Fokus 
låg under veckan på vad människor själva kan göra och bidra 
med vid allvarliga samhällsstörningar.  

Din krisberedskap 
Vad gör du om en kris inträffar? Om du helt plötsligt blir utan 
el, värme, vatten. Mobilnätet och internet går plötsligt ner. 
Samhällets resurser måste först och främst gå till de mest ut-
satta och därav behöver de allra flesta klara sig själva en tid.  
I händelse av en större samhällsstörning kan det ta dagar innan 
vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen.  
Tänk efter före hur du ska agera om något oväntat inträffar! 

Bra att ha hemma: 
• Vatten – ha en vattendunk eller annat kärl hemma så att du 

kan hämta vatten från ett hämtställe. Våtservetter är bra för 
att kunna sköta sin hygien. 

• Värme – ha en alternativ värmekälla hemma men viktigt är 
att beakta risken för brand alternativt kvävning om ventilat-
ionen inte är tillräcklig. Varma kläder, sovsäck och liggun-
derlag är också bra för att hålla värmen. Samla gärna fler 
personer i mindre utrymmen för att hålla värmen enklare. 
Värmeljus, tändstickor, ficklampa med batteri är bra att ha 
hemma. 

• Mat – ha alltid ett lager med mat som klarar sig i rumstem-
peratur och med lång hållbarhet hemma. Det ska även 
kunna ätas utan eller med enkel tillagning. Ett campingkök 
med bränsle gör att du kan värma enkel mat. Kontanter kan 
vara nödvändigt för att handla om kortsystem inte fungerar.  

• Kommunikation – för att kunna ta till dig av viktig samhälls-
information bör du ha en batteridriven radio hemma med 
extra batterier. Du kan alltid använda bilradion om du inte 
skulle ha någon annan till hands. Skriv även ner viktiga tele-
fonnummer. 

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

TTRYGGHET OCH SÄKERHET HUDDINGE KOMMUN 

Råd och stöd om missbruk 
Behöver du som förälder stöd och rådgivning eller behöver din 
ungdom hjälp att komma ur ett missbruk så kan MiniMaria i 
Huddinge vara till hjälp. De ger rådgivning och stöd i alkohol-
och narkotikafrågor. Mini-Maria Huddinge är en öppen-
vårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år med riskbruk eller 
missbruk av alkohol och droger.  Här hittar du mer information  
www.mariaungdom.se 
huddinge.se/stod-och-omsorg/missbruk-och-beroende/Oppenvard-ungdom 
 

Det här är Grannstöd Huddinge 
Huddinge grannstödsförening har två bilar som åker runt i våra 
bostadsområden med syfte att skapa osäkerhet hos presum-
tiva inbrottstjuvar och medverka till en tryggare miljö.  
Grannstöd är en utveckling och ett komplement till Grannsam-
verkan. Det är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet 
som bygger på att frivilliga deltagare, för det mesta under dag-
tid och under ledning av den lokala polisen, bedriver extra till-
syn i bostadsområden i kommunen.  

 
 
Verksamheten drivs ideellt av föreningens medlemmar som kör 
runt i området för att ”se och synas”. Ibland promenerar 
grannstödjarna i också och pratar med de boende och tipsar 
om brottsförebyggande åtgärder och inspirerar till bättre 
uppmärksamhet och medvetenhet. 
I april valde Huddinge kommun att skriva ett så kallat IOP, vil-
ket betyder ”Idéburet offentligt partnerskap”. Grannstöds 
verksamhet är viktig och kompletterar den ordinarie kommu-
nala verksamheten. Nu finns ett avtal för tre år och krav och 
förväntningar mellan parterna blir tydliga. 
 
Vi behöver din hjälp 
Har du möjlighet att hjälpa till? Vill du bli förare eller kanske 
bidra ekonomiskt? Kontakta föreningen via epost: 
grannstodhuddinge@outlook.com 
 

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

KONTAKT: trygghet@huddinge.se 
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POLISEN 

Skolavslutning 
En härlig tid och “den ljusnande framtid är vår …” Tyvärr också 
en tid då många tonåringar provar att dricka alkohol för första 
gången. Vid undersökningar uppger många att de fått köpa 
alkohol via äldre kompisar, syskon, kompisars syskon eller att 
de fått alkohol av sina föräldrar. 

 
Håll kontakt med andra föräldrar och tipsa polisen 
Prata med äldre syskon så att de inte köper ut till yngre, prata 
ihop er med kompisars föräldrar så att ni hjälps åt att stå emot. 
Håll kontakten med era ungdomar ett par gånger under kväl-
len, och byt telefonnummer med någon kompis förälder så att 
ni kan nå varandra vid behov! 
Tipsa polisen om ni hör talas om någon som säljer alkohol till 
unga, så att vi kan hjälpas åt att minska flödet av alkohol. Det 
går bra att ringa in tips via 114 14, eller att gå in på 
www.polisen.se och lämna tips via vårt kontaktformulär. Det 
går även att maila tips till polisen via registra-
tor.stockholm@polisen.se skriv ”tips till polisen Huddinge” 
(eller det lokalpolisområde du vill till) i meddelanderutan! 

 
Vad gäller för min student? 
Får hen dricka ett glas champagne på studentmottagningen 
även om studenten är under 20 år? 
Utdrag ur Alkohollagen, kap 3, 9§ 

”… Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har 
uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alko-
holdryck under förutsättning att förtäring sker på 
platsen och under ordnade förhållanden samt det 
med hänsyn till den unges ålder och utveckling och 
omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt.” 

Vi hoppas på en lugn och trevlig skolavslutning för oss alla! 
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Ny app för felanmälan 
När felanmälan görs i nya appen blir informationen mer precis 
än tidigare och användaren kan också välja om man vill ha 
återkoppling på anmälan. Det är ett viktigt steg framåt för ett 
trivsammare och tryggare Huddinge, eftersom felanmälan är 
ett sätt för alla invånare att kunna hjälpa till att så snabbt som 
möjligt få trasiga saker åtgärdade. Via webb, telefon och e-post 
kan man precis som tidigare anmäla. 
Här kan du ladda ned appen eller göra en felanmälan:   
http://huddinge.se/felanmalan 
 

 
 
Förslag till satsning för trivsamma utemiljöer i Huddinge 
I Huddinge ska en satsning nu göras på utemiljöer och bättre 
underhåll. Bland annat ska arbetet mot klotter förstärkas. Det 
föreslås av den ledande politiska koalitionen, som har presen-
terat sitt förslag till Mål och budget för 2018. En trivsam ute-
miljö är viktigt för att skapa trygghet i våra stadsdelar. Därför 
satsar vi två miljoner kronor extra årligen från och med 2018 
för driften av utemiljöer och bekämpning av klotter. 
 
Många deltog i årets skräpplockardagar 
I april genomfördes i Huddinge och på andra håll i landet skräp-
plockardagar, då bland annat föreningar och skolor plockar 
skräp i sina närområden. Ett stort tack till alla för er insats! 
 
Huddinge deltog i nationell krisberedskapsvecka 
I början av maj genomfördes i hela landet en krisberedskaps-
vecka på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap. Huddinge kommun deltog och bjöd in invånarna till en 
kostnadsfri utbildningskväll den 8 maj. Intresset för utbildning-
en var så stort att kvällen fulltecknades. 
Läs mer på huddinge.se/sakerhet 
 

KONTAKT 

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

KONTAKT 
Följ oss gärna på Facebook:  
facebook.com/polisen.huddinge 
Lokalpolisen i Huddinge 
Karl Forsberg och Anna Schelin 
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