
Trivsel och trygghet i Skärholmen
november

På medborgarmötet kan du ställa frågor till representanter 
från: Polisen, stadsdelsförvaltningens tjänstepersoner och  
stadsdelsnämndens ordförande. 

Vi kommer också att berätta vad som hänt med dina synpunkter 
från medborgarmötet 7 maj 2019. På 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. 

Om du inte har möjlighet att komma tisdag 12 november men 
har synpunkter, kan du lämna dem till: Medborgarkontoret,  
Bodholmsplan 2 eller via e-post:  
medborgarkontoret.skarholmen@stockholm.se.
 
Tillsammans gör vi Skärholmen trivsammare!

Johan Kling (C)  Charlotta Erlandsson        Patrik Åhnberg
Lokalpolisområdes-
chef i Skärholmen

Stadsdelsdirektör  
i Skärholmens  
stadsdelsförvaltning

Ordförande i lokala                       
Brottsföre- 
bygganderådet

Välkommen på medborgarmöte 
i Skärholmen!
Datum: Tisdag 12 november 2019

Plats: Svenska kyrkan utanför t-bana Skärholmen

Tid: 18.00-19.00

Tisdagen den 3:e december 
klockan 17.00-19.00 är dags 
för en ny utbildning i  
Grannsamverkan för dig  
som bor i Skärholmens lokal-
polisområde (Skärholmen och 
Hägersten-Liljeholmens stads-
delsförvaltning).

Grannsamverkan 
- är ett samarbete mellan de 
boende och polisen. Syftet 
med den brottsförebyggande 
metoden Grannsamverkan 
är att göra bostadsområden 
mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet. 
Detta görs genom ökad upp-
märksamhet bland de boende 
med kunskap om vilka  
åtgärder man kan vidta för att 
minska risken att bli utsatt för 
inbrott. 

Målet 
- är att minska brottsligheten 
och öka tryggheten i bostads-
området.

Hur går det till?
Den som vill starta Grannsam-
verkan i sitt bostadsområde 
kontaktar först sina grannar 
och stämmer av intresset. 

En kontaktperson utses i 
området som länk mellan de 
boende och polisen. 

Därefter kontaktas den  
lokala polisen för uppstart och 
intresse på mejl:
kommunpolis-lpo-skarhol-
mem.region-stockholm@
polisen.se

För mer information gå in på 
www.samverkanmotbrott.se

 – men inte helt ofarligt
Visste du att kvarglömda ljus  
är en vanlig orsak till  
bostadsbränder?

Några tips för att minska  
risken för bostadsbrand: 

• Du ska aldrig lämna levande 
ljus utan uppsikt. Släck dem 
när du lämnar rummet! 

• Ta alltid en extra runda  
innan du lämnar bostaden  
för att se att alla levande  
ljus är släckta och spisen är  
avstängd.  

• Använd ljusstakar och  
ljusprydnader som inte  
kan börja brinna. 

• Lämna aldrig barn eller  
husdjur ensamma med  
levande ljus.  

• Se till att det finns brandvar-
nare i bostaden – gärna flera – 
och kontrollera att de fungerar. 
Brandvarnaren ska vara  
placerad i taket. 

• Ställ inte ut brännbart  
material i trapphuset.  
Det är din väg ut om det  
börjar brinna!  

• Ring alltid 112 om du  
upptäcker en brand eller om 
någon är i fara.

Källa: MSB, Sveriges räddnings-
tjänster och Brandskyddsföreningen  

Visst är det mysigt att 
tända levande ljus 

Fimpar...
Visste du att 60% av allt skräp 
som inte hamnar i skräpkorgar i 
vårt område är cigarettfimpar?
Tänk på att släcka din  
cigarett och slänga  
den i en skräpkorg  
när du är ute!
Hälsningar Toli

Serieboken Toli och  
kampen mot sopmonstret  
är en spännande historia  
om hjältar och skräp- 
monster i stadsdelsnämndsområdena.
Boken har delats ut till 5-åringar i de  
kommunala förskolorna och finns att låna i 
biblioteken. 

Öka tryggheten i ditt  
bostadsområde med  
Grannsamverkan! 

På gång

Lövupptagning
Nu är vi i full gång med lövupptagning 
i våra parker och längs våra parkvägar. 
När löven är uppe så är alla parkvägar 
förberedda för vintern med snö och 
slask.
Du som stockholmare kan underlätta 
lövstädningen genom att vara upp-
märksam på vägmärken och respek-
tera parkeringsreglerna. Om du cyklar 
hjälper du till genom att parkera din 
cykel i ett cykelställ.

Tre korta frågor till  
Sonny Söderström VD, 
Skärholmens  
Fastighetsägare

Varför finns en förening för 
fastighetsägare i Skärholmen? 
-  Vi arbetar för ett tryggare 
och trivsammare Skärholmen 
och när fastighetsägarna sam-
verkar med varandra, stads-
delsförvaltningarna, polisen 
och andra aktörer så kan vi 
tillsammans uträtta mycket mer.

Varför är trygghet en viktig 
fråga för fastighetsägarna?
- Hyresvärdarna vill erbjuda att-
raktivt boende och tryggheten 
anges som mycket viktiga i alla 
nöjdhetsenkäter till boende.

Varför behöver man samverka 
för att hyresgästerna ska känna 
sig trygga?
- Det räcker inte att den egna 
fastigheten känns trygg,  
vägen till och från bostaden 
och platser man vistas på på-
verkar hur tryggt det är att bo i 
ett område. 
Föreningen arbetar tillsam-
mans med andra aktörer för att 
stadsdelarna i Skärholmen ska 
vara trygga och trivsamma.




