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Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
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charlotta.carlsson@habo.se 

 

 

Bilgruppen minnesanteckning 20111020 

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

Anmält förhinder: Agneta Edlund länsförsäkringar 

 

1. Förra protokollet lades till handlingarna 

2. Rapport genomförda aktiviteter 

Grannsamverkan i Kalmarsand satte i somras upp information i 
trappuppgångarna mot bilinbrott. Informationen satt uppe 2-3 veckor 
innan de blev nedrivna. Informationen gav resultat. Då den satt uppe 
blev det lugnare. Nu igen har förstörelsen ökat med sönderslagna 
bilrutor. Förövaren/na tar ej bilar med detektorlarm i bilen. Syftet är 
inte stöld utan förstörelse.   

3. Hur har den bilrelaterade brottsligheten utvecklats sedan förra mötet 

Polisen – Kalmarsand och stationen sticker ut när det gäller 
skadegörelse. Men stölder i bilar förekommer på spridda platser. Det 
räcker med att hämta barn på dagis eller lämna bilen några minuter 
för ett kortare ärende. På den tiden kan en ruta bli inslagen/lås brytas 
upp och en väska eller annat föremål stjälas.  

Ungdomsgäng från Upplandsbro och Kungsängen har skapat oro vid 
stationen.  

Miljö och teknikförvaltningen – Det finns klagomål på vänthallen, 
toaletterna, skadegörelse, hissarna och öppettiderna. Ett möte med 
Håbohus är inbokat där man ska diskutera olika lösningar vid 
stationen. 

4. Planering av nya aktiviteter 

 Avsaknad av budgetmedel till aktiviteter, exempelvis behövs 
det medel för att införskaffa en elektronisk tavla med 
rullande text vid stationen. ”Lämna inget i bilen”, men även 
andra budskap kan vara aktuella på tavlan. Miljö- och 
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teknikförvaltningen skulle då bli ansvarig för tavlan. 
Kostnaden för tavlan har beräknats till 25-30 000 kr. 

 Inför Julhandeln informera i BUB om att tömma bilen själv. 
Medel för detta behövs.  

 En idé är att anställa personer som har annan typ av 
sysselsättning men kanske inte gör ”något riktigt jobb” som 
stationsvärdar. En möjlighet är också att anlita föreningar 
eller pensionärer/org.                                                                        
Jan Håkansson hör med Enköping kommun om hur de gjorde 
med anställning av stationsvärdar. Frågan kan också tas upp i 
Trafiksäkerhetsrådet och om  Kommuntjänst kan medverka.  

 Charlotta tar upp budgetfrågan med Agneta Hägglund.  

 Kommunen via Charlotta och Polisen via Jan ser över 
möjligheten att beställa nya broschyrer från 
www.bra.se/minskabilinbrott 

5. Övriga frågor och rapporter 

 Miljö och teknik -  berättade att kommunen håller på att 
utöka platserna på pendlarparkeringen på den övre delen. 
Man tar bort en del träd och ser över belysningen. En del av 
Lidl parkering har hyrts av kommunen till pendlarparkering. 
I förebyggande syfte inför vintern kommer kommunen att 
informera på felparkerade bilar var de kan stå utan att få 
böter. Detta för att snöröjningen måste fungera. Därefter 
kommer felparkerade bilar att bötesläggas.     

Avtalet med Stena metall om bortforsling av bilar har sagts 
upp. Skrotbilarna tas nu om hand i egen regi med hjälp av 
kontrakterad bilskrotningsfirma.                                                                              

 Brandförsvaret – berättade att man fortsätter med 
utbildningen i skolan. Utbildningen har gett resultat för 
respekten av brandlarm och brandsläckare, skadegörelse och 
bus larm kraftigt har minskat. Brandförsvaret efterfrågar mer 
brotts- och skadeförebyggande arbete i skolorna.  

 Polisen – deras deltagande i utbildning för elever är 
begränsad då Polisen inte längre har något sådant uppdrag. 
Polisen har kontaktpoliser för varje skola. 

Nästa möte  

Torsdag den 26 januari 2012 kl 09:30 i Skokloster rummet, kaffe och 
smörgås serveras under mötet. Välkomna/ Charlotta 


