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Bilgruppen minnesanteckning 20120315 
Närvaro: Charlotta Bjälkebring Carlsson sekreterare, Håkan Bergstöm 
Räddningstjänsten och Jan Håkansson polisen, Anneli Algeson Rask 
Håbohus AB, Arne Andersson Miljö och Teknikförvaltningen och Jan 
Rudberg grannsamverkan i Kalmarsand och inbjuden Per Andersson 
markandsbolaget 

Förhinder: Agneta Edlund länsförsäkringar, Charlotte Villén M2 gruppen, 
Jan-Peter Alm stöldskyddsföreningen och Jan Rudberg 

 

1. Förra minnesanteckningarna lades till handlingarna 

2. Rapporter 

• Informationstavla vid stationen. Arne A och Charlotta BC 
har talat med Per A om detta. Därför är han inbjuden till 
mötet. Den elektronisk tavla med rullande informationstext 
är tänkt finnas vid stationen och bland annat informera om att 
man ska tömma bilen själv.                                                                   
Per inledde med att konstaterade att perrongen är tråkig. En 
tråkig perrong är inte till gagn för den första upplevelsen man 
får av kommunen. Han undrade om vilka möjligheter som 
fanns för budskap och sprida nyfikenhet kring att turista i 
Håbo. Kanske vi kunde smycka med konstverk. Arne A 
berättade att Trafikverket äger perrongen och att det är 
Fredrik Holmgren som har kontakterna med dom, per tar 
kontakt med Fredrik om detta.                                                           
Per pressenterade en digital informationstavla som kostar 
36 000 i inköp, driftskostnad tillkommer. Den kan förses med 
kommunens emblem och något fast budskap utöver de tre 
digitala textraderna samt digital tid. Tavlan kan fästas på 
vägg eller stopstativ, kostnader för det tillkommer. Arne A 
tar med sig förslaget till miljö och teknikförvaltningen och 
dess ordförande.                                                                                  

• Seminariet om Grannsamverkan utgick eftersom Agneta 
Edlund som var på seminariet, är förhindrad att delta i dag. 

• Statistik från polisen gällande tillgrepp i Håbo 
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Mätperiod 20101101-20110312 20111101-20120312 

Tillgrepp motorfordon 11 stycken 10 stycken 

Bilinbrott 40 stycken 24 stycken 

Villainbrott 8 stycken 34 stycken 

 

Statistiken visar att tillgrepp motorfordon och bilinbrott minskat 
medan villainbrotten ökat.  

Vi talade om hur man kunde förebygga villainbrott. Väljer 
förövaren mellan två likvärdigt stöldbegärliga hus och det ena 
har larm så är risken högre att de tar sig in i huset utan larm. Ett 
larm kan inge falsk trygghet eftersom de ligor som gör dessa 
brott inte avstår på grund av det. De beslutar sig efter nogsam 
planläggning vilka inbrott de ska göra. Varken tysta 
direktkopplade larm eller larm med siren har någon större effekt. 
De begränsar enbart tiden förövaren lägger ner på inbrottet (de 
förser sig med hörselskydd). Det som bäst hjälper mot inbrott är 
aktiv grannsamverkan och nyfikenhet på den eller de personer 
som uppehåller sig i området men man inte känner till. Inbrotten 
sker oftast dagtid i privathem. När det gäller skolor och företag 
är det mes kvällar och helger.  

• Stationsvärdar 

Jan H berättade om hur Enköping löst frågan med stationsvärdar. 
De har ett avtal med Samhall som gör att kostnaderna från 
kommunens sida är mycket låga. De som arbetar som värdar får 
sin inkomst via lönebidrag. De har gul jacka/väst som det står 
stationsvärd på. De finns tillgängliga vis stationen för att svara 
på frågor och visa resenärer tillrätta mellan kl 9-15. De rör sig 
även på och omkring parkeringen. Genom deras närvaro minskar 
risken för skadegörelse och inbrott.   

Vi diskuterade hur vi kunde göra i Håbo. En möjlig väg är att 
tala med SFI (kontaktperson Maria Lindberg) om det finns 
personer som vill arbeta som stationsvärd i Håbo. En annan 
möjlighet vi såg är personer från Svensk kommuntjänst 
(kontaktperson Johan Boström) som skulle kunna arbeta som 
stationsvärdar. En tredje möjlighet är sommarjobbande 
ungdomar (kontaktperson Håkan Bertilsson). Personerna kan 
utrustas med västar/jackor från Mälarprofil och introduceras i 
arbetet av kommun, polare och polis. Charlotta BC samtalar med 
dessa för att se om vi kan få en lösning. 
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Övriga frågor 

• Per A informerade om att ljusstyrkan vid infartstavlorna har 
skruvats ner. Han undrade om det inkommit fler klagomål efter 
det. Det hade det inte enligt Arne A. 

• Polisen får en del mail om att klottersaneringen borde vara bättre 
och att polisen borde gripa de som klottrar. Eftersom 
frågeställaren inte uppger vem den är svarar inte polisen på 
sådana förfrågningar. I enlighet med den rutin de har.                     
Jan Håkansson menar att det finns ett gott samarbete mellan 
kommun och polis i dessa frågor och att saneringen sköts mycket 
bra av kommunen.  

• Arne A informerade om att utryckningsväg för kortare insatstid 
är på gång vid Stämsvik/Ekolsund.  

• Efter bilbranden har det upplevts lugnt på Kalmarsandsvägen 1-7 
och  4-14. 

3. Nästa möte 

• Torsdag den 31 maj kl. 9.30-10.30, lokal Skokloster i 
kommunhuset. 

 

Charlotta B Carlsson 

 


