
 

SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND 

STÖR DÖDEN! 
 
 
 
 

 
1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Men bakom denna 
siffra döljer sig 100 000 självmordsförsök varje år.  

Vad kan jag göra? 
Var uppmärksam på om en vän, någon i din familj eller kollega 
förändrar beteende, går igenom en jobbig fas eller händelse i 
livet. Genom att göra något så enkelt som att fråga den som 
mår dåligt och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas. 
 

Myter om självmord 
Det finns många myter om självmord, bland annat:  
Myt: Det går aldrig att hindra någon som har bestämt sig 
Sanning: Mellan 85 och 90 procent av dem som gjort allvarliga 
självmordsförsök avlider inte av självmord senare i livet. Även 
de allvarligaste självmordstankarna kommer och går. Många av 
dem som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: ”Hur 
kunde jag tänka så?” och ångrar försöket. 
Läs mer om myter och sanningar. 
www.stordoden.se/#myter 
 
Vill du veta mer? 
www.stordoden.se  
 
Om du misstänker att det finns en akut fara för personens liv, 
ring 112 omedelbart! 

 

Trivsel och trygghet i Huddinge 
NYHETSBREV FRÅN KOMMUNEN, POLISEN OCH BRANDFÖRSVARET    6 • 2018  

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

TTRYGGHET OCH SÄKERHET HUDDINGE KOMMUN 

Ny avsiktsförklaring och samverkans-
överenskommelse 
Under hösten har en ny avsiktsförklaring skrivits på för att reg-
lera hur Huddinge kommun, lokalpolisområde Huddinge och 
Södertörns brandförsvarsförbund ska arbeta med att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. 
För att kunna ta fram vad som är viktigt att arbeta med för att 
nå dessa mål har vi under året arbetat med att göra en läges-
bild över situationen i kommunen. Till den har information 
samlats in från de olika undersökningarna som gjorts i kom-
munen, dialoger med både medarbetar och kommuninvånare 
samt statistik. Med all den informationen har vi gemensamt 
tagit fem olika områden som vi särskilt kommer att prioritera 
under 2019 och 2020. 
• Ungdomskriminalitet och ungas brottsutsatthet 
• Kriminella nätverk 
• Trygghet i den offentliga miljön 
• Trafiksäkerhet 
• Bostadsinbrott 
 

Trygg i Huddinge kommun – en ny 
kommunikationskanal 
Som ersättning för trygghetsbrevet har vi nu startat en face-
book-sida där vi berättar vad vi gör inom vår samverkan och in-
formerar om viktiga saker. Du kan fråga och kommentera och 
ge oss både ris och ros. Sidan hittar du på:  
https://www.facebook.com/tryggihuddingekommun 
 
Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att vad som 
skrivs utan kan följa innehållet här: 
 https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/trygg-
het-och-sakerhet/nyhetsbrev-om-trivsel-och-trygghet-i-huddinge/ 
Du kan till exempel spara ner den som en favoritsida i din  
dator. Tipsa gärna dina grannar och andra i Huddinge om att 
facebook-sidan finns! 

 
 

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

KONTAKT: trygghet@huddinge.se 
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POLISEN 

Skjutningar och oro 
Under oktober blev tre ungdomar vid olika tillfällen skadade 
vid skjutningar i Flemingsberg och centrala Huddinge. Dessu-
tom sprängdes en handgranat utanför en fritidsgård i Visättra.  
Lokalpolisen i Huddinge fick under några veckor hjälp med re-
surser från andra lokalpolisområden för att öka vår närvaro och 
tryggheten i området. En särskild utredningsgrupp med perso-
nal från sektionen för grova brott och flera lokalpolisområden 
har också tillsatts med målet att kunna lagföra personer för de 
våldsbrott som har ägt rum.  

Vuxna behöver synas utomhus under kvällarna 
Vi har jobbat i tät samverkan med kommunen och andra för att 
öka tryggheten och stötta de ungdomar och familjer som behö-
ver hjälp. Vi har till exempel gjort hembesök hos flera familjer 
och skickat orosbrev till andra.  
Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten att dämpa oro-
ligheter är att fler goda förebilder i form av vettiga vuxna rör 
sig i området under kvällstid. Kommunen har därför hjälpt till 
med att starta upp nattvandring i Flemingsberg. Gå in på 
https://www.huddinge.se/nattvandring där det finns informat-
ion och kontaktformulär om du vill veta mer. 
 

Bostadsinbrott 
En positiv nyhet är att vi i Huddinge har drabbats av relativt få 
bostadsinbrott de senaste månaderna. Vi hoppas förstås att 
det är en trend som håller i sig, men visa av erfarenhet vet vi 
samtidigt att nu när årets mörka period börjar så brukar också 
antalet bostadsinbrott skjuta i höjden.  
Vi uppmanar därför till att man ser över sin bostad inför vinter-
mörkret genom att ha bra belysning utomhus och även aldrig 
lämna huset helt släckt. Målet är att tjuven ska tro att någon är 
hemma även om så inte är fallet samt uppleva en rädsla att sy-
nas i den goda utomhusbelysningen.  

 
Ta del av fler goda tips för att skydda dig mot inbrott på 
www.samverkanmotbrott.se.  
 

 

Trivsel och trygghet i Huddinge 
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 

Vi fortsätter jobba med trygghet och säkerhet 
Detta är nu det sista Trygghetsbrevet eftersom vi 
istället går över till att en egen sida på Facebook. Vi 
når ut till fler och ni kan fråga och kommentera direkt 
på sidan. Ett stort tack vill jag rikta till alla som har 
följt oss. Jag har i datorn kvar det första Trygghets-
brevet som daterades den 5 maj 2011 och sedan 
dess har vi gjort vårt bästa för att dela med oss av 
det senaste inom området. 
 
Den senaste enkätundersökningen i kommunen visar 
att tryggheten bland invånarna ökar, vilket är posi-
tivt. Särskilt positiv är ökningen i Vårby och Flemings-
berg. Samtidigt ser vi alldeles för många incidenter 
med skadligt våld. Min egen uppfattning är att arbe-
tet mot narkotika tillsammans med det förebyggande 
arbetet med unga är två av de allra viktigaste områ-
dena framöver. 
 
Vi ses väl på Facebook! 
 

 
 
 
 

 
 

KONTAKT 

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

KONTAKT 

Lokalpolisen i Huddinge 
Karl Forsberg och Anna Schelin 
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