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Välkomna till Villaägarnas dag 
7 september!

De flesta småhusägare har igen med-
lemsavgiften flera gånger under ett år. 
Har du bekanta som bor i lägenhet och 
har sommarstuga kan du tipsa dem 
att gå med i Villaägarna för att få bra 
rabatter på allt som behövs för ett hus, 
men också mycket annat som resor.

Obs! Kontrollera att det står Täby 
Villaägareföreningen” eller "Täby 
VÄF”på ditt medlemskort. 

Står det inte ”Täby” eller ”Näsby” 
är du inte med i någon av de två 
lokala föreningarna i Täby och då 
kommer du att få en högre medlems-
avgift framöver än om du är med i 
”Täby”eller ”Näsby”. 

Kontrollera genom att logga in på 
www.villaagarna.se, ändra där eller 
kontakta regionkontoret, se sidan 8.

Om du precis fått en räkning för 
medlemsavgiften kan du ange kod 
1161 för ”Täby” och 1160 för Näsby 
Villaägare. Är du med i lokalfören-
ingarna stödjer du vårt arbete och får 
dessutom ha en lägre medlemsavgift.

På Villaägarnas dag kan du prata 
med oss om frågor du skulle vilja 
driva i Täby. det kan gälla hela kom-
munen eller ett mindre område. Vi 
har en bra dialog med Täby kommun 
och följer deras arbete i frågor som 
rör småhusägare i Täby.  Vi berättar 
gärna om Villaägarnas kostnadsfria 
rådgivning som täcker allt du kan 
behöva för ditt husägande. Du kan bl 
a få rabatt på byggvaror, trädgårds-
produkter, inredning, resor, försäk-
ring och olika tjänster.

Bli medlem på villaagarna.seSe sista sidan

Extra bra rabatter för medlemmar
Träffa oss i Täby Villaägareförening utanför Alcro, Täby 
Färg & Tapet, Fogdevägen 4 i Täby. Ta med medlemskortet 
för att få de extra bra rabatterna. Se sidan 7 för deras an-
nons och sidan 8 hur du blir medlem.

Byggprojekt i Täby 
11 november  
kl 18-20
Lyssna och ställ frågor till Täbys 
stadsarkitekt om byggprojekt och 
-planer i Täby.

Lokal mailas till dig som har 
registrerat aktuell mailadress på  
www.villaagarna.se  och godkänt att  
få nyhetsmail. 

Lokal meddelas också på  
www.villaagarna.se/tabyvaf.

Ville VillaägareMedlemsnummerTäby VÄF   Täbykretsen

Rapport från Villaägarnas  
Riksförbund kongress 2019
Kongressen hölls i Scandic Hotell i Upplands Väsby. Från 
oss deltog Peter Dartland och Bernt Karlsson vi hade till-
sammans 23 röster. 1 röst per 200 medlemmar. Vi represen-
terade Näsby Fastighetsägareförening och Täby Villaägare-
förening.

Förbundsordförande Olle Kristensen 
hälsade oss välkomna.

Shirley Clamp sjöng för oss. 
Mellolåtar. Bra uppträdande.

Bostadsminister Per Bolund höll 

bra tal men kom inte med några 
nyheter eller utfästelser. På frågor om 
fastighetskatten skulle ändrats hade 
han inget svar om den skulle ändras 
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Ordföranden har ordet

Bernt Karlsson.
Ordförande
bernt.s.karlsson@telia.com

men att en skatteutredning är pågå-
ende. Vad den kommer fram till visste 
han inte. 

Därefter började 
själva kongressen. 

Jag tänker bara 
notera det som är 
väsentligt för oss.

Förbundsdirektör 
Gunnar Janson gjor-
de en presentation 
över vad som hänt 
sedan förra kongress-
perioden till nu och 
en framåtblick. Med-
lemstrenden är att 
antalet direkt med-
lemmar ökar emedan 
antalet föreningar 
minskar. Totala medlemsantalet var 
2017, 317 000 medlemmar och 311 000 
medlemmar 2018. Den nedåtgående 
trenden håller i sig även för 2019 om 
inget väsentligt händer. 

Medlemsavgifter
Beslut om medlemsavgiften en höj-
ning av avgiften 2020 med 40kr och 
en höjning 2022 med 40kr.

Verksamhetsinriktning
Man sätter mål att Förbundet skall 
växa till 360 000 medlemmar till 
2023.

Medlemsnyttan förstärks och pre-
senteras på ett tydligare sätt.
Ökade tjänster till samfälligheter.

Villabanken utvecklas samt att 
samarbetspartners utvecklar sina 
tjänster.

Mer digitalisering som  
https://minvilla.villaagarna.se/ som 
man presenterade och visade oss hur 
bra det är. Det är under utveckling, 
och vid frågor kom det fram att det 
behöver utvecklas mycket mera för 
att bli bra.

Ändrad regional organisation
Beslutades att lägga ned Regionstyrel-
serna. Alla Villaägareföreningar rap-
porterar direkt till förbundsstyrelsen i 
fortsättningen. Det praktiska sköts av 
regionernas personal som blir kvar.

I stället för regionstyrelser skall 
det bildas Rådslag vid behov i stora 
viktiga frågor för Villaägarna.

Årsmötena blir kvar i samma form 

Hej alla Villaägare!
Vädret har varit mycket varierat i 
sommar. Ömsom väldigt varmt och 
även regn samt kalla nätter. 

Vi deltog i Villaägarnas kongress 
24-26 maj, som vi skrev om i nummer 
2. Mer från kongressen i tidningen.

På gång, Villaägarnas dag den  
7 september och Solseminarium den  
9 september i kommunalhuset. 

Intressant att följa utvecklingen. 
I hela världen satsas det på solceller. 
Kina är en stor ledare på området. 
Regeringen tillsköt medel i maj/juni 
efter att det tagit slut.

Planerar ett möte med Kommu-
nen om byggplaner och utvecklingen 
för Täby i november.  

Hoten om höjd fastighetsskatt och 
andra pålagor eller avgift är högst 
påtaglig. Här måste vi kämpa emot 
så mycket vi kan. Vi skall inte stå för 
notan när staten vill höja skatterna.

Täby Villaägareförening och 
Näsby Fastighetsägareförening är 
anslutet till Villaägarnas Riksför-
bund, kallas Villaägarna kort och 
gott. Alla som bor eget boende kan 
vara medlemmar i våra föreningar 
fast ni tillhör en lokal villaförening. 
Ni som inte hunnit bli medlemmar än 
och ni som inte förlängt medlemska-
pet ännu, gör det, det lönar sig verk-
ligen. Anmäl er nu på www.villaagar-
na.se. Skriv även 1161 som är vår för-
eningskod och ni som bor i Näsbypark 
skall skriva 1160. Nu för nya medlem-
mar 395 kr t o m december 2020. 

Alla kan vara med så välkommen 
du också.

som tidigare, med 3 representanter 
från varje region och det skall hål-
las möten regionalt 1 eller 2 gånger 

per år i alla fall. Då 
ledda från represen-
tant från Förbunds-
styrelsen och de olika 
regioners tjänstemän 
ordnar mötena. 
Demokrati för direkt-
medlemmar

30% av alla med-
lemmar är direktan-
slutna i dag. Redan 
kongressen 2011 
beslutade om direkt-
anslutna medlemmar. 
Regionernas tjäns-
temän kallar även 

direktmedlemmar till möten, Dessa 
representanter skall arbeta för att 
skapa mer lokal medlemsnytta.

Förslag till övriga  
stadgeändringar
Ett antal mindre ändringar avhand-
lades. 

Fastställande av regler för arvo-
den etc.

Förbundsstyrelsens förslag beslu-
tades. Ingen emot.

Val av ny förbundsstyrelse: 
Olle Kristensson, Ordförande.
Inger Klockerman Vice Ordförande.
Pernilla van der Cappellen, region 
ABC.
Gert Forsberg, region Mitt.
Adam Garnemark, Region Väst.
Gunilla Levin, för XYZ.
Thomas Matsson, region Syd.
Gustav Strömbeck, region Norr.
Ulf Sterne, region Öst.

Bostadspolitiskt program
Det bifölls med smärre förändringar.

Sedan gick vi genom motioner om 
intressepolitik och övriga motioner.

Övrigt
Kongressbanketten var utmärkt med 
musik och sång samt en dansorkester 
och Olle Kristensson höll tal osv. jät-
tetrevlig toastmaster i Kenneth Lantz.

En snabb och grov genomgång av 
vad som hände på kongressen 2019.

Bernt Karlsson 
070-971 14 54

Per Bolund
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KUBIE kopplas in på 
elsystemet i ditt hus 
och sänker spänning-
en från 230 Volt till 
210 215 Volt. Energi-
sparboxen marknads-
förs som ett sätt att 
få ned energiförbruk-
ningen, spara pengar, 
minska dina koldiox-
idutsläpp och därmed 
din klimatpåverkan. 
Helt enkelt en vinst 
för både plånboken 
och miljön. KUBIE 
uppges även göra så att 
elapparaterna håller mer än 30 
procent längre.

Resultaten av provningen visar att 
de naturvetenskapliga lagarna gäller 
även för energisparboxen KUBIE™ 
och att den inte ger någon lägre ener-
giförbrukning med bibehållen nytta.

Sänker man effekten med KUBIE, 
måste till exempel ett värmeelement 
vara på en längre tid innan önskad 
temperatur uppnås, men någon lägre 
energiförbrukning åstadkoms inte, 
säger Villaägarnas byggnadstekniska 
expert Johan Smeds.

När det gäller elektronik med kon-
stant effekt som radio, tv och dator samt 
viss belysning, ser en elektronisk krets till 
att effektförbrukningen är konstant.

Den ökade strömmen medför en 
större värmeutveckling, vilket ger en 
förhöjd effektförbrukning och kan 
leda till utökat slitage/åldrande av 
utrustningen. När KUBIE kopplas 

Produktgranskning

Villaägarna granskar sådant som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. 
Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa oss 
om produkter och tjänster att granska på produktgranskning@villaagarna.se

Energisparbox - gör inte elräkningen billigare
Energisparboxen KUBIE kostar inklusive installation ca 10 
000 kr och sänker enligt marknadsföringen energiförbruk-
ningen med mellan 8 och 15 procent i en villa eller ett fri-
tidshus. Men energisparboxen spar inte någon energi, visar 
de tester som Villaägarna har låtit RISE (Research Institutes 
of Sweden) göra.

in, påverkas således 
inte energiförbruk-
ningen nedåt i elek-
tronik med konstant 
effekt. Däremot kan 
utrustningen slitas ut 
i förtid, säger Johan 
Smeds, byggnadstek-
nisk expert på Vil-
laägarna.

När spänning-
en sjunker i elek-
tronik som motorer, 
värmeelement, vat-

tenberedare samt viss 
belysning, minskar deras 

effekt. En lampa lyser därmed 
svagare och en motor får mindre 
kraft.

Det här gör att ett värmeelement 
kommer att få vara tillslaget en längre 
tid för att kunna uppnå samma rums-
temperatur innan termostaten stänger 
av och att det kommer att ta längre tid 
för en varmvattenberedare att värma 
upp vattnet. När effektuttaget sjunker 
blir det mindre slitage på utrustning-

en, men risken är även att viss utrust-
ning havererar, t.ex. att en trögstartad 
motor inte kommer igång på grund av 
den sänkta spänningen utan står stilla 
och bränner lindningarna.

Vill man minska slitaget på utrust-
ning genom lägre effektuttag, kan 
man göra detta även utan KUBIE, 
till exempel genom att köra en elvisp 
på en lägre hastighet eller ställa in ett 
värmeelement på en lägre temperatur, 
säger Johan Smeds.

KUBIE förbrukar ström för egen 
del, även om alla apparater som för-
brukar ström stängs av. En inkopplad 
KUBIE kommer därför att på ett år 
förbruka ca 200 kWh, som omvand-
las till värme.

Gå in på
https://minvilla.villaagarna.se/ 
och få koll på dn villas under-
håll. Du kan testa tjänsten i 14 
dagar helt kostnadsfritt eller 
bli medlem hos Villaägarna 
och få obegränsad tillgång 
till tjänsten.
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 POLITIKERNS SVAR INFÖR VALDEBATTEN SOLPANELER BYGGPLANER

Robotgräsklippare och Igelkottar

Am Consumer Reports uppmanar 
sina läsare att stänga e-postadresser 
som inte används. Dessa är en säker-
hetsrisk eftersom de utnyttjas av id-

tjuvar för att komma åt information 
om dig. Om de illasinnade använder 
en e-postadress du inte har koll på kan 
de arbeta ostört.

Avsluta gamla E-postadresser

Robotgräsklipparen har roterande 
sylvassa knivar eller rakblad. Håll 
därför husdjur borta och igelkottar. 
Klipp bara på dagen !

Har du och dina grannar 
koll på detta?

På vintern förvarar du robotgräs-
klipparen och laddningsstation någon-
stans där det är plusgrader och ladda 
batteriet fullt innan vinterförvaring.

Vill du också fixa solpaneler?

4 sept Södertälje 
Stadshuset

5 sept Ekerö 
Bibl., Ekerö centrum

9 sept Täby 
Kommunhuset

10 sept Sundbyberg 
Träffpunkten Allén

11 sept Stockholm 
Fleminggatan 7

12 sept Lidingö 
Ansgarskyrkan

17 sept Nacka 
Stadshuset

Kom på våra kostnadsfria infokvällar 
så får du veta hur det går till att  
installera solpaneler - från idé till  
färdig solanläggning.  

17:00-18:00  Minimässa med leverantörer

18:00-19:15  Seminarium 

19:15-19:30  Frågestund med solcellsägare

Både du som bor i småhus och  
bostadsrättsförening är välkommen!

Anmäl dig på fixasolpanel.se.

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri rådgivning från din kommun.
Ring 08-29 11 29 | www.energiradgivningen.se

Regleringen kring byggnation är 
omfattande. Därför blir det märkligt 
när det inte finns någon tydlig regle-
ring kring vad som gäller för buskar 
och träd på tomten. Växtlighet kan 
ju på ett liknande sätt som byggna-
tion påverka sin omgivning. Faktum 
är att just träd och buskar är en av de 
vanligaste orsakerna till att det upp-
står konflikter mellan grannar – och 
mycket av osämjan bottnar i att ingen 
inte vet vad som gäller.

Att det finns ett behov av tydligare 
regler återspeglas också i den under-
sökning som Villaägarna lät genom-
föra för några år sedan. Hela 77 pro-
cent av villaägarna uppgav då de ville 
ha en tydligare reglering.

Växtlighet slår rätten till ljus
I Sverige är det oklart vad som gäl-
ler för träd och häckar på fastigheter. 
Nuvarande regler innebär i praktiken 
stora möjligheter att få ha växtlighet 
på tomten. Däremot har du inte så 
stora rättigheter till ljus vid exempel-
vis en uteplats. 

Men denna ordning ifråga-
sätts nu av många enligt 
Stenberg
- Låt säga att en granne planterar en 
tujahäck för att skydda sin tomt från 
insyn – och en annan granne menar 
att häcken skuggar hans uteplats. Ska 
lagen skydda tujaägarens intresse av 
att få ha växterna, eller ska rätten till 
sol på uteplatsen skyddas?

Oklart vad som 
gäller för träd 
och buskar på 
tomten 
I Sverige finns det tydliga 
lagar och regler för hur du 
får bygga på din tomt, men 
inte vad som gäller kring 
träd och buskar. Växtlighet 
kan ju ge liknande barriär- 
och skuggeffekter som bygg-
nader, menar Ulf Stenberg 
chefsjurist på Villaägarna.
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Kommunen behöver ständigt se över 
och förbättra sitt arbete. Det verkar 
som att kommunen helst vill slippa 
samråd och detaljplaner, och följa öns-
kemål från markägare och byggherrar. 
Är det dit utvecklingen går för att få in 
så mycket pengar som möjligt?

Ett exempel är planeringen vid 
Täbyvägen/Fjätursvägen i Skarpäng.

Detaljplanen har tagits fram till-
sammans med en markägare och det 
är deras planering som beskrivs i 
detaljplanen med ca 55 radhus/par-
hus. Detaljplanen är godkänd den 20 
juni 2017 efter samråd.

Markägaren fick inte ekonomin 
att gå ihop utan har sålt marken till 
ett annat företag som vill bygga 69 
radhus med mindre boyta. Enligt 
Täby Kommun är det inte illustratio-
nen i detaljplanen med ca 55 radhus/
parhus som gäller utan det är bestäm-
melserna och kartan som styr.

Nya markägaren har (i juni) inte 
lämnat in ansökan om bygglov.

Kommunen kommer att godkänna 
bygglov för 69 radhus. Att antal fast-
igheter ökar med 24% bryr man sig 
inte om så länge man följer byggbe-
stämmelserna. Ingen hänsyn tas till de 
kringboende eller den påverkan det får 
på gator och vägar samt busstrafiken.

På frågan om trafiksäkerheten för 
barnen i Milstensskolan så kommer 
kommunen att säkerställa att markä-
garen vidtar nödvändiga åtgärder.

Kommunen tycks inte planerat 
att följa upp att säkerhetsregler-
na följs. Markägaren kommer att 
anlita entreprenörer för bostads-
byggandet. Markägaren kommer att 
anlita entreprenörer för byggverk-
samheten. Med flera entreprenörer 
och ev. utländska bolag är det extra 
viktigt att kolla att uppsatta regler för 
säkerheten följs.

Vill Täby kommun runda detalj- 
planer och samråd med Täby-
borna?
Täby Villaägareförening bevakar ärenden som berör alla 
småhusägare i Täby, bl a hur kommunen informerar och 
bjuder in till samråd inför olika projekt.

Tidplanen för byg-
get:
l Rivning av befintlig bebyg-
gelse påbörjad 10 juni 2019.
l Iordningställa gator utan-
för och inom området hösten 
2019.
l 4-5 radhus byggs för att 
användas som visningshus 
klart våren 2020.
l Resterande 64 radhus klara 
årsskiftet 2020/2021.

En tydligare lagstiftning kan 
möjligen vara på gång
- Villaägarna lyckades efter ett gedi-
get lobbyarbete få igång en utredning 
där Boverket har varit ansvarig myn-
dighet. Utredningen är klar sedan 
f lera år och ligger på regeringskans-
liets bord. Vi ska kontakta dem igen 
efter semestern för att höra efter vad 
som händer, säger Ulf Stenberg.

Tydligare lagstiftning  
i andra länder
Om vi blickar utanför landets grän-
ser har länder som Danmark, Norge, 
Tyskland och England en tydligare 
lagstiftning än Sverige. I Danmark 
får exempelvis häckar inte överstiga 
två meter utan grannens samtycke om 
häcken inte står en bit in på den egna 
tomten. Det finns också regler för 
vilka häckar som är lagliga. Häckar 
och träd som är giftiga, eller som 
sprider växtsjukdomar är inte till-
låtna. I England har du rätt att begära 

att grannen ska klippa sin häck om 
den överstiger två meter och skuggar 
din tomt. Men utgångspunkten är att 
grannarna ska komma överens. Om 
så inte är fallet kan ärendet prövas 
av en förvaltningsmyndighet mot en 
avgift.

- Generellt kan man säga att den 
utländska lagstiftningen är inriktad 
på att minska skugg- och barriäref-
fekter från träd och häckar. Ju när-
mare träden och buskarna befinner 
sig tomtgränsen, desto lägre måste de 
vara, avslutar Ulf Stenberg.
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Avfallsplan 
2021-2032

Kommunens nya avfallsplan berör 
alla i kommunen, aktörer, verksamhe-
ter och boende i Täby. Under utställ-
ningen som kommer att hållas under 
kvartal 1 2020, har man chans att 
lämna synpunkter!

Sverige har enligt EU-lagstiftning-
en tagit fram en nationell avfallsplan 
och utöver det ska varje kommun ha 
en egen plan för sin avfallshantering. 
En avfallsplan är ett styrdokument för 

hur hanteringen av avfall i hela kom-
munen ska gå till. I SÖRAB-regionen 
tar de fram en gemensam avfallsplan 
som antas av alla berörda kommuner. 
Det innebär att SÖRABs nio ägar-
kommuner, med över 500 000 invå-
nare, alla arbetar mot samma mål. 
En kommunal avfallsplan ska beröra 
allt avfall som uppstår i kommunen. 
Därför berör avfallsplanen hela kom-
munen, inte bara den avdelning eller 
förvaltning som arbetar med avfalls-
insamlingen.

Lägg in påminnelse i din kalender 
och mobil att gå in på www.taby.se i 
januari för att se om det finns någon 
inbjudan.

Täby Villaägareförening kommer 
också att bevaka ärendet och besöka 
utställningen.

även 2017.
 År 2018 anmäldes totalt 36 800 

inbrottsstölder (inklusive fritids-
hus, källarförråd m.m.), vilket är en 

minskning med 13 procent jämfört 
med 2017.

Inbrotten i bostad minskade med 
24 procent, eller 5 520 anmälda brott. 
Minskningen syntes både i inbrotten 
i villor och radhus, som minskade 
med 28 procent (till 9 930 brott) och 
i inbrotten i lägenheter, som mins-
kade med 19 procent (till 7 100 brott). 
Under den senaste tioårsperioden 
(2009–2018) har det totala antalet 
anmälda bostadsinbrott minskat med 
17 procent. Antalet anmälda villain-
brott har varierat, men har samman-
taget minskat med 22 procent sedan 
2009. Antalet anmälda lägenhetsin-
brott har haft en jämnare utveckling 
under samma period, och minskat 
med 8 procent sedan 2009.

År 2018 anmäldes 4 900 inbrott i 
fritidshus, en minskning med 17 pro-
cent jämfört med 2017. Inbrotten i käl-
lare och vind var i stort sett oföränd-
rade, där anmäldes 14 880 brott.

Bostadsinbrotten upplevs ofta som 
mer allvarliga och mer integritets-
kränkande än många andra av de 
stöldbrott som hushållen utsätts för. I 

NTU uppger 1,8 procent av hushål-
len i riket att de utsatts för bostads-

inbrott 2017, vilket motsvarar cirka 
81 000 hushåll (skattat antal). Det är 
på samma nivå som 2016. Andelen 
hushåll som utsatts för bostadsinbrott 
varierade under större delen av mät-
perioden kring en relativt stabil nivå, 
men 2016 ökade nivån något, och 
andelen låg kvar på den högre nivån 

Bostadsinbrott
1,2 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostads-
inbrott 2016. Under 2018 anmäldes omkring 17 000 bostads-
inbrott – en minskning med 24 procent jämfört med året 
innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott
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Telefon: 08-756 20 15, www.skandiamaklarna.se/taby

Ta del av din medlemsförmån, 
kontakta SkandiaMäklarna 
Täby 08-756 20 15.

Går du i säljtankar?

Adress: Fogdevägen 4, Täby. 
Telefon: 08-768 37 61. 
Öppet: Vard 10–19. (Pro�sbutik 6.30–16.) 
Lörd 10–17. Sön 11–17. 
E-post: butik@tabyfarg.se
www.tabyfarg.se 

Fira Villaägarnas dag!
Hos oss får alla medlemmar
kanonpriser 7 september

Obs! Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. 

20 %
på tapeter och utvalda 

trägolv från Tarkett

30 %
Alcro färg

Lyssna på Brås 
poddsändningar

Brottskategoriernas utveckling

Snacka om brott är en serie poddsänd-
ningar från Brottsförebyggande rådet. 
(se länk nedan).

Hur ser ungdomsbrottsligheten ut 
i Sverige? Vilken typ av brott är van-
ligast och finns det någon skillnad 
mellan tjejer och killar? Vad kan ung-
domsbrottsligheten få för konsekven-
ser för den som utsätts och hur kan 
vi förebygga brott som begås av unga 
mot andra unga?

Medverkande: Anna Gavell Fren-
zel, utredare Brå, Sofia Axell, utre-
dare Brå samt Mathias Henriksson, 

inspektör vid Citypo-
lisens ungdomsut-
redningsgrupper i 
Stockholm.

Samtalsledare: 
Monica Lander-
gård

Den senaste tioårsperioden (2010–
2019) utmärks av en minskning 
av stöldbrottens andel av samtliga 
anmälda brott under det första halv-
året, med 10 procentenheter. De 
övriga brottskategorierna har ökat 
sina andelar, förutom trafikbrott, vars 
andel var oförändrad.

Bland de brottskategorier som 
redovisas var bedrägeri den kategori 

som ökade mest i antal anmälda brott 
(+3 550 brott) under det första halv-
året 2019. Inom kategorin var kort-
bedrägeri den vanligaste brottstypen.

Samtidigt var stöldbrott den kate-
gori som minskade mest i antal anmäl-
da brott (−5 410 brott) under det första 
halvåret 2019. Inom kategorin stöld-
brott var fickstöld och inbrottsstöld de 
brottstyper som minskade mest.

Om statistiken

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts 
och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndighe-
ten, Tullverket eller Ekobrotts myndigheten. Anmälda brott inkluderar 
även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av omfattningen och 
utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som 
brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade 
perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt 
har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förkla-
ringar till de förändringar som skett under perioden.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med 
kortare produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott 
som anmälts under redovisnings perioden inte har hunnit komma 
med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den 
slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre produktionstid.

Under första halvåret 2019 utgjorde stöld- och tillgreppsbrot-
ten 27 procent av samtliga anmälda brott, medan motsva-
rande andel för brott mot person var 19 procent. Bedrägeri- 
och skadegörelsebrotten utgjorde 16 respektive 14 procent av 
de brott som anmäldes under första halvåret 2019.

https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/snacka-om-brott.html
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Har du bra idéer?
Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du 
kommer med idéer och förslag som vi kan 
ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre 
att bo i.

Du är välkommen med din insats, även 
som extraresurs vid enstaka tillfällen.

Kontakta gärna på vår mejladress:  
tabyvillaagarforening@gmail.com

Täbykretsen av  
Villaägarnas Riksför-
bund består av:
Täby Villaägareförening
Näsby Fastighetsägareförening

Medlemsservice 
Villaägarnas Riksförbund 
Box 7118, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Villaägarnas Hus 
Rotebergsvägen 2, Sollentuna 
tel 010-750 01 00  
fax 010-750 02 50 
www.villaagarna.se

ABC-regionen 
Box 7120, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Rotebergsvägen 3, 
Sollentuna. 
tel 010-750 01 00 
fax 010-750 02 50 
info@villaagarna.se

Bli medlem i  
Täby Villaägareförening 
Medlemsavgift 395 kr år 1, sedan 435:-. 
Ange kod 1161 för Täby Villaägare-
förening och 1160 för Näsby Villa-
ägareförening 
Villaägarnas Riksförbund:  
PG 433 41 65-0

Utgivare 
www.taby-villaagare.se 
Täbykretsen av Villaägarna 
c/o Karlsson, Tenorvägen 36,  
187 33 Täby 
tabyvillaagarforening@gmail.com

Ansvarig utgivare 
Bernt Karlsson, 08-768 20 64

Utgivningsbevis nr 30449

Redaktion för detta nummer 
Styrelsen utgör redaktionen

Grafisk produktion 
Anders Kjellberg & Co AB, 
anders.kjellberg1948@gmail.com 
0705-77 22 15

Tryck 
Tryckeri: Stockholms Lito Grafiska 
Upplaga: 16 000 ex

Annonser 
Maila tabyvillaagarforening@gmail.com

Distribution 
På hemsidan, samt i din brevlåda med 
hjälp av Täby FC,  
Vi välkomnar att VillaInfo sprids vidare. 
Samma gäller enskil da, oavkortade artik-
lar - förutsatt att källan anges.

Företag med rabatter  
och erbjudanden:
Gå in på www.villashopen.se för att se 
Villaägarnas Riksförbunds alla rabatter 
och erbjudanden för Dig som är medlem. 
Visa medlemskort vid köp.

Allglas 08-758 71 70

Autoexperten 08-544 73 770

Bra Energi - IVT 08-420 20 350

Bygma 08-544 96 000

Danderyds Måleri AB 08-755 40 02

Ditec 08-756 54 20

Däckhandlarna 08-758 10 10

Elon Danderyd 08-544 99 330

Ensta Lås 08-758 84 56

Eminenta 0771-322 322

Flügger Färg 08-622 17 90

Green Garden Home 08-410 20 806

Garageportexperten 08-10 13 15

Optimera 08-510 20 000

Happy Homes 08-544 44 690

Hemtex 08-768 17 97

Höganäs Kakelcentrum 077-447 37 50

HusmanHagberg 08-768 31 00

Interflora Fresh 08-510 110 70

Jan Jägholm  08-732 50 00

Kajkal 070-732 04 40

Kvicktvätt 08-758 14 94

Larm och säkerhet villashopen.se/ 
 Kategorier/sakerhet/

Mäklarringen i Täby 08-587 609 15

Moogio 08-758 12 34

Ramirent 08-630 85 40

Skandiamäklarna 08-756 20 15

Svensk  
Fastighetsförmedling 08-638 05 00

Täby Bad & Värme 08-630 07 00

Täby Bil- & Båtradio AB 08-768 00 75

Täby Färg & Tapet 08-768 37 61

Täby Lås 08-758 36 00

Täby Nyans AB 08-510 517 20

VUAB 08-630 30 00

YCR Rental Täby 08-643 99 00

Rabatter och förmåner gäller ej spe-
cialerbjudanden, reapriser, nettopris-
satta varor mm. Reservation för för-
ändringar i villkoren.

VillaInfo ges ut av 
Täbykretsen inom 
Villaägarnas Riksförbund 
och distribueras till samtliga vil-
lor i Täby med fyra nummer per 
år.  Utdelningen sker  huvudsak-
ligen med hjälp av idrottsfören-
ingar och skolor. Varje nummer 
är dessutom tillgängligt på digital 
väg genom föreningens hemsida  
www.villaagarna.se/tabyvaf. Till 
tidningens uppgifter hör att infor-
mera om föreningens verksamheter 
och om sådana viktiga frågor inom 
och utom kommunen som berör 
villaägarna i Täby. Vidare ingår i 
tidningens uppgifter att lyfta fram 
vad Täby Villaägareförening gör 
för sina medlemmar. Tidningen 
ges ut i mars, maj, augusti och 
november.

Tips, felanmälan  
via nätet!

Täby kommun har gjort det 
enklare för dig att få service 
- gör dina ärenden dygnet 
runt!
På Täby kommuns hemsidas  
(www.taby.se) första sidas vänster-
kant hittar du: Mest besökta sidor.

Klicka på e-tjänster och på 
denna sidas vänsterkant hittar du 
följande:

Hitta direkt: Felanmälan, frå-
gor och synpunkter

Klicka på felanmälan. Därefter 
kan du exempelvis gå in på Frågor 
och svar eller Kontakta oss.

Genom den här e-tjänsten kan 
du uppmärksamma Täby kom-
mun på eventuella brister eller fel 
som finns i exempelvis gaturum, 
parker eller kommunalt ägda fast-
igheter. 


