”GRANNKLOCKISAR” Vecka 14, 2014
Hej Alla Grannsamverkare !
Nu när det börjar tina runt oss så tinar också samma brottslighet fram varje år vid en här tiden,
i form av dörrknackare och oseriösa dörrförsäljare. Vi har denna vecka valt att informera om
engelsktalande s.k. ”asfaltsligor” som besöker vårt län varje vår. Ta del av informationen
nedan och följ våra råd för att inte luras av oseriösa hantverkare.
Vi ligger också i slutspurten för vårskidåkningen och passar därför på att ge lite tips om hur
du förvarar dina dyra skidor när du besöker våra skidanläggningar i påsk.

ASFALTSLÄGGARE
Beträffande asfaltläggarna som knackar dörr och erbjuder asfalts/plattläggning
rekommenderas att tacka nej, av flera orsaker:
* Ofta vill de ha betalt i förskott men utför därefter inte jobbet till fullo. För att slutföra
jobben vill man ha mer pengar. I samband med detta har det förekommit hot och utpressning.
(Det har hänt att man startat asfaltsläggning även fast kunden har tackat nej - och då kan det
bli en besvärlig situation för kunden)
*Arbeten kan ofta vara dåligt gjorda. Det är också svårt att "reklamera" jobben.
*Ofta handlar det om svartjobb som i sig är olagligt.
Men, som alltid annars så är några nöjda medan andra är missnöjda.
Beakta att de har rätt att vara här och arbeta så länge det sker lagligt. Man kan tacka ja till ett
erbjudande men bör då betala först då arbetet av färdigt och man är nöjd med arbetet. Innan
dess bör man ha tagit referenser på företaget på tidigare utförda arbeten. Begär id-handlingar
på personerna. Ett skrivet avtal är naturligtvis också bra...
I dessa sammanhang förekommer också fasadrenovering och husmålning och utförs på sådana
sätt som inte är tillåtna i Sverige. Man kanske står på stegar och målar hus (inte tillåtet i
Sverige om det är mer än två meter upp). Ramlar hantverkaren ner och bryter ryggen är det
beställaren som blir den ansvarige, som då kan få punga ut med stora summor pengar...
Summan av kardemumman: Tänk dig noga för innan du tackar ja!
Vi tar tacksamt emot tips angående detta!! Skriv gärna ett tips till vår tipslåda, se nedan, om
det inte är brådskande!

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

Säkerhetstips för skidutrustningen
Med en rad enkla knep kan du öka säkerheten och försvåra för tjuven att stjäla din skidutrustning.




Lås fast utrustningen under "afterski" eller annat restaurangbesök.
Använd skidställ med lås och bevakade skidgarderober. Om det saknas bör du förvara skidorna
separerade från varandra.




Håll alltid utrustningen under uppsikt när du tar rast i backen.
Notera det unika tillverkningsnummer som finns på alla utrustningar av senare modell. Det underlättar
för polisen vid en identifiering av stöldgods om det påträffas.



Märk skidor och snowboards med SSF DNA-märkning. Tjuvarna undviker saker som är märkta,
eftersom de är mycket svårare att sälja vidare.





Låset till bilens takbox är oftast lätt att bryta upp. Förvara därför ingen utrustning där.
Var extra försiktig på lovens sista dag. Då anmäls många stölder.
Gör alltid en polisanmälan om du blir bestulen eller utsatt för brott.

Kostnadsfri säkerhetsrådgivning
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vår kostnadsfria rådgivning. Vi ger dig råd om hur du
på bästa sätt kan öka säkerheten för hemmet, bilen, båten och dig själv.
Tel: 0771-SSF SSF (0771-773 773)
E-post: info@stoldskyddsforeningen.se

Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen i Östersund
KONTAKT MED POLISEN
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som ej är brådskande: Ring 114 14
- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se
- Lämna TIPS: tips.jamtland@polisen.se eller 114 14
- I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68 om Ni har upplysningar i det aktuella
ärendet.

GLÖM INTE SKICKA VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR 
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