
I samarbete med polisen, Södertörns brandförsvarsförbund och Huddinge kommun.

Akuta situationer
Ring alltid SOS alarm på telefon 112 vid akuta situationer. 

Om du behöver komma i kontakt med polisen när det 
inte är akut, till exempel vill göra en polisanmälan, kan du 
ringa polisen på 114 14 eller via www.polisen.se.

!

Trygg hemma
Vi på Huge vill att du ska känna dig trygg i ditt hem och bostadsområde. Genom att hjälpas åt i huset kan vi förebygga brott och stoppa våld. 
Här har vi samlat viktig information som är bra att veta. 

Störning
Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. 
Om du störs av din granne ska du börja med att

1.  Försöka prata med din granne.

2.  Om ni är flera i huset som störs kan ni 
 kanske gå tillsammans.

3.  Behöver du hjälp att hantera situationen   
 kan du kontakta: 

Under kontorstid (Kundservice) ...........08-502 360 10

Efter kontorstid (Störningsanmälan) ....08-502 362 07

Inbrott
• Om du ser eller hör ett pågående inbrott 

ring genast 112.

• Om du själv har blivit utsatt för ett inbrott 
behöver du göra en polisanmälan, kontakta 
polisen på tel. 114 14 eller gör en anmälan på 
www.polisen.se.

• Du behöver också kontakta ditt försäkrings-
bolag där du har din hemförsäkring för att 
ansöka om ersättning. 

Det är viktigt att du stänger porten efter dig så 
att inga obehöriga kommer in i huset. Har du 
tappat bort din bricka är det viktigt att du spärrar 
den. Ring kundservice på 08-502 360 10.

Vill du starta grannsamverkan?  
Det är enkelt! Ta kontakt med polisen på  
www.samverkanmotbrott.se. Prata gärna ihop 
dig med dina grannar – tillsammans blir det  
enklare att starta grannsamverkan.

Om det brinner
Rädda Rädda dig själv och de som är i fara, 
 men utsätt dig inte för risker. 

Varna Varna alla som hotas av branden.  

Larma Larma 112, SOS Alarm.  

Begränsa Stäng alla dörrar och begränsa   
 branden, om du tror att det är möjligt. 

Om det brinner i din lägenhet – ta dig ut och 
stäng lägenhetsdörren efter dig, det fördröjer 
både branden och den giftiga rökens spridning i 
trapphuset.

Om det brinner hos någon annan och trapphuset 
är rökfyllt – stanna i din lägenhet och ring 112. 

Brandvarnare räddar liv 
En brandvarnare som fungerar kan rädda liv. 
Din brandvarnare fungerar om batterilampan 
blinkar 1-2 gånger per minut. Gör en felanmälan 
till kundservice på 08 -502 316 10 om den inte 
fungerar. 

Fritt i trapphuset 
Trapporna måste vara fria, så att räddnings- 
personalen kan ta sig fram och du kan ta dig ut! 
Ställ därför aldrig sopor, tidningskassar, rullator, 
cyklar eller barnvagnar i trapphuset. 

Brandsäkra ditt hem
Om du har en brandsläckare eller brandfilt så ha 
de lätt tillgängliga. På brandförsvarets hemsida 
www.sbff.se kan du läsa mer om hur du kan 
brandsäkra ditt hem.

Hot och våld
Om du misstänker att någon blir utsatt för våld 
av partner eller annan anhörig kan du ta hjälp av 
dina grannar. Tillsammans kan ni bedöma hur ni 
ska agera.

Ring alltid 112 om det är akut eller om situationen 
är hotfull.  

Utsatt själv?

Blir du utsatt för våld, kränkningar, hot eller  
trakasserier från din partner? Eller blir du utsatt 
för hedersrelaterat våld? Du kan få hjälp genom 
råd och stöd, bearbetande samtal och skyddat 
boende. Du kan alltid vara anonym när du ringer. 

Här kan du få hjälp:

Enheten mot våld i nära relation,  
Huddinge .....................................................................08-535 316 10

Socialjouren (kvällar och nätter) ......................020-70 80 03 

Brottsofferjouren  ...............................................020-021 20 19 

Kvinnofridslinjen, nationell stödtelefon.......020-50 50 50

BRIS, Barnens rätt i samhället ............. 116 111


