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Hej Grannsamverkare 
 

Nu har mer än halva maj passerat, i helgen som var fick vi också några riktigt 

fina dagar. Det börjar så smått grönska och tar säkert ännu mer fart efter att vi 

också fått lite regn.  

Trots det är det ändå mycket tort ute i skog och mark, vi vill därför påminna 

om att iaktta försiktighet i samband med eldning. Om man måste elda, se till  

att ha koll på vind, intilliggande byggnader mm och ha tillgång till släcknings-

utrustning/vatten. Se även bifogat klipp från Brandskyddsföreningen Jämtland:  
 

 

 
 
”Gräsbränder är alltför vanliga i Jämtland. Räddningstjänstens insatsstatistik visar att 

det är tre gånger vanligare med gräsbränder här i länet jämfört med genomsnittet i 

riket. Brandskyddsföreningen Jämtland anser att gräseldning borde vara förbjudet 

men hänsyn till de konsekvenser det får. Enligt insatsstatistiken tar det över 20 minu-

ter för räddningstjänsten i Jämtland att komma på plats vid var fjärde insats. Det är 

stora avstånd i länet vilket gör att invånarna inte alltid kan förlita sig på samhällets 

resurser. En omfattande gräsbrand kräver stora resurser från räddningstjänsten, vilket 

kan medföra att en allvarlig trafikolycka eller en villabrand inte kan få den snabba 

hjälp de skulle få i normala fall. Jämtarna måste ta ett större ansvar för sitt brand-

skydd. Räddningstjänsterna borde fokusera på att rädda liv och inte på att släcka 

gräsbränder, anser brandskyddsföreningen. 

Om du absolut måste elda gräs är viktigt att du har full kontroll över elden och att du 

har möjlighet att släcka vid behov. Det är riskfyllt att elda gräs eftersom gräsbrandens 

utveckling är svår att förutspå. På bara några minuter kan vinden ändra riktning och 

branden sprida sig så fort att man omöjligt hinner släcka den. 

Mer information om gräseldning finns på Brandskyddsföreningen Jämtlands hemsida, 

www.brandskyddsforeningen.se/jamtland ” 

Med våren/sommaren brukare också en del andra företeelser komma upp, olika ”före-

tag/hantverkare” som erbjuder olika typer av arbeten, exempelvis takomläggningar 

och asfaltering/stenläggningsarbeten. Inte sällan är dessa ”företag” inresande från 

andra eu-länder. Det är naturligtvis helt fritt att anlita vilket företag man vill men tänk 

på några saker för att minska risken att bli lurad: 

http://www.brandskyddsforeningen.se/jamtland
http://www.brandskyddsforeningen.se/jamtland
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 Kontrollera F-skattebevis hos Skatteverket 

 Det är viktigt att vara helt överens om vilket arbete som ska utföras och till vil-

ket pris. Det är svårt att få rätt i efterhand om inga avtal finns. 

 Ett bra sätt att skydda sig mot oseriösa arbeten är att kontrollera äktheten av 

uppvisat F-skattebevis hos Skatteverket. 

 Om den som utför arbetet inte har giltigt F-skattebevis finns ingen möjlighet till 

ROT-avdrag.  

 Be att få referenser och kontrollera dessa. 

 

Observera att vi ännu inte fått några rapporter om oseriösa företag denna vår. Den 

representant från ”Sveriges Energi” som uppmärksammades av allmänhet för sitt 

arbetssätt har ju som ni säkert sett klarats ut och det har skrivits om det i media. 

Under 2017, 1/1 – 22/5 har totalt 91 st. anmälningar i brottskategorierna stöld och 

försök till stöld från lägenhet/villa och stöld från fritidshus och källare gjorts i Jämt-

lands län. Dessa kategorier är typiska brott där det spelar roll att grannsamverka.  

När vi närmar oss sommaren vill vi också påminna om att det längs vägar och i buti-

ker/mackar kan förekomma personer som vill växla pengar, ofta större summor eller 

byta varor mot ”guld”. Dessa personer har inte alltid ärliga avsikter och vi vill därför 

uppmana att inte inleda några ”affärer” med dessa. Vill de växla pengar, försök att 

hänvisa till en bank i stället. Ofta drabbas butiker och mackar på somrarna då man 

kanske har vikarier och sommarjobbare inne. 

Sommaren är också den tiden då antalet bluffakturor brukar öka, många företag har 

sommarvikarier eller mindre personal vilket gör att de normala rutinerna kanske änd-

ras. Risken är då stor att en bluffaktura kommer och också ”slinker” igenom. Vi vill 

därför bara påminna om att vara uppmärksamma mot detta fenomen. 

Till sist vill vi påminna om att inte lämna barn och djur i bilar då solen skiner, det blir 

snabbt hett i en bil även om utetemperaturen inte är så hög. 

 

Ha en riktigt skön Kristihimmelfärds helg. 

  

 


