
VI KOMMER 
GÄRNA 
TILL DIG!
HEMMATRÄFFAR FÖR ÖKAD TRYGGHET OCH KUNSKAP

Vill du fråga oss om trygghet och säkerhet? 
Vill du lära mer om hur du ditt hem kan bli säkrare?
Vill du veta mer om hur vi jobbar 
– och hur vi kan hjälpa dig till en tryggare vardag?

VÄLKOMMEN ATT BOKA EN HEMMATRÄFF MED 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN, POLISEN OCH KOMMUNEN!  



Sedan en tid tillbaka ordnar vi hemmaträffar tillsammans med boende här 
i området. 

Det gör vi för att lära er mer om trygghet och säkerhet. Men också för att 
lära oss vad ni tycker och tänker om trygghet och säkerhet här där just ni 
bor. Kanske har ni frågor eller funderar över något, och då är detta ett bra 
sätt att mötas!

Hemmaträffen går till så att en värdinna/värd bjuder in ungefär 5-8 
personer som man gärna skulle vilja ha med på en sådan träff.  Träffen 
kan ske antingen på dagen eller kvällen, det kommer vi överens om 
tillsammans.  Räddningstjänsten och stadsområdet kan delta med 
medarbetare (kvinnor/män) som talar det aktuella språket, och polisen 
kan delta med en områdespolis.  

Innehållet i hemmaträffen bestämmer värdinnan/värden om tillsammans 
med oss, men en del handlar om trygghet och säkerhet i ert område.

HEMMATRÄFF

Bor du i området och vill arrangera en hemmaträff, eller känner någon 
som skulle vilja, kontakta gärna någon av:

Räddningstjänsten Syds medarbetare på Varda, onsdagar kl 10-12

Shatila Salami, tel 046-540 47 25, 0734-47 27 37, 
e-post: shatila.salami@rsyd.se
Facundo Mendez, tel 046-540 4712, 0734-47 26 14, 
e-post: facundo.mendez@rsyd.se

Malmö stads medborgarkontor Öster, tel 040-34 01 55, 
e-post: ostermedborgarkontor@malmo.se



Räddningstjänsten Syd arbetar för att människor ska kunna skydda sig 
mot brand och andra olyckor. Så att de helst inte händer alls. Men också, 
om en brand eller olycka ändå händer, att någon på plats kan göra något 
direkt – innan räddningstjänsten eller ambulansen kommer fram.

Stadsområdesförvaltning Öster vill ha dialog med malmöbor och visa 
möjligheter att påverka och lämna synpunkter. Då kan medborgarna 
lättare engagera sig i sina bostadsområden. 

Polisen vill berätta om sitt arbete med trygghet och säkerheten i området. 
Vi vill också bygga upp ett förtroende hos boende för att öka tryggheten 
och samarbetet i området.


