Trivsel och trygghet i Skärholmen

Mars

Medborgardialog
pågår!
Under hösten 2018 arbetade stadsdelen med att
samla in synpunkter och förslag från medborgare
på upprustningsmöjligheter för Sätradalsparken.
Nu går vi vidare med de idéer som kommit in för
att ta fram ett förslag på hur parken ska förbättras.
Vill du delta i den fortsatta dialogen?
Då är du välkommen att anmäla ditt
intresse till:
stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se.
Håll även utkik på Skärholmens Facebooksida
för mer information!
facebook.com/sdf.skarholmen

Välkommen på medborgarmöte
i Sätra!

Polisen spaning

Datum: Tisdag 19 mars 2019

Nu när våren kommer är det många som vill fixa på
sitt hus och trädgård. Samtidigt inleds säsongen för
kringresande hantverkare som erbjuder olika slags
jobb. Till exempel plattläggning, asfaltering och
takomläggning.

Plats: Sätraskolans aula, Bogsätravägen 46
Tid: 18.00-19.00
På medborgarmötet kan du ställa frågor till representanter från:
Polisen, stadsdelsförvaltningens tjänstepersoner och
stadsdelsnämndens ordförande. Du får också träffa representanter
från Stena fastigheter och Stockholmshem.

Oseriösa hantverkare
Läs nedan punkter innan du anlitar någon:

Vi kommer också att berätta vad som hänt med dina synpunkter från
medborgarmötet 2 oktober 2018. På www.stockholm.se/bra kan du
även se vad som har gjorts i området. Medborgarmötet avslutas med
att vi samlas runt en karta över området. Då får alla möjlighet att peka
ut var i området vi kan öka trivseln.

•

 Betala aldrig i förskott.

•

 Se till att den du anlitar har svensk F-skattesedel.

•

 Upplysningar om detta fås via Skatteverket

•

 Begär referenser.

Om du inte har möjlighet att komma tisdag 19 mars men har synpunkter, kan du lämna dem till: Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2
eller via e-post: medborgarkontoret.skarholmen@stockholm.se.

•

 Begär identitetshandlingar.

•

 Kontrollera bolagsuppgifter via Bolagsverket

Tillsammans gör vi Skärholmen trivsammare!

•

 Upprätta juridiskt hållbara kontrakt.

•

 Låt inte arbetet påbörjas utan att ni klarat ut
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Olika sätt att kontakta Polisen
Så här kan du lämna tips
• Ring 114 14 och säg att du vill ge ett tips.
Det gäller till exempel om det är något som
har hänt och som du i efterhand kommer
på att du vill tipsa polisen om. Då blir du
kopplad till en tipsmottagare som skriver
ner det du säger och skickar vidare din information inom vår organisation till de som
kan vara berörda av tipset.
• Du kan mejla in tips till:
registrator.stockholm@polisen.se

Händelser
• Ring 112 om det en händelse som pågår
just nu och som en polisbil kan ha möjlighet
att kolla upp direkt. Till exempel några som
ni tror rekar för brott i ert område.
Akut
• Ring 112 om det gäller ett pågående (eller
nära förestående) brott!

telefon: 0771-567 567.

telefon: 0771-670 670.

alla detaljer.

