”GRANNKLOCKISAR” Vecka 23, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!
Det har kommit in frågor om vad som gäller för studentflaken, därför har vi tagit fram några
av de viktigaste punkterna nedan. Hoppas Ni får en fin helg med Era studenter!

STUDENTFLAK & KARNEVALSTÅG
Några viktiga punkter att tänka på vid tillfällig färd på flak och släp:
- Det ska finnas hållfasta skyddsräcken som bör vara minst 110 cm.
- Säten eller bänkar ska sitta fast.
- Passagerarna ska kunna ha kontakt med föraren direkt genom ett tillfälligt
kommunikationssystem om något händer.
- Fordonet får ej köra fortare än 20 km/tim.
- Får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/tim.
- Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet i två år.
- För traktor med släp krävs B-körkort
- Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar att välta.
TÄNK PÅ:
- Att säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon har
tippat för att flera har samlats på en sida av flaket.
- Att kontrollera att räckena håller för tryck för många personer.
- Att planera färdvägen noga så man inte riskerar att passerar ex. strömförande ledningar,
broar etc…
AVSLUTNINGSVIS:
Se till att det inte kastas flaskor eller burkar från flaket och att man inte sprutar ner andra Resan kan då bli kortvarig!
Läs mera i broschyren ”Studentflak och karnevalståg” från Transportstyrelsen.

Sollefteå, organiserade cykeltjuvar?
Den 27/5 klockan 12.30 ser en målsägande i Helgum, Västernorrland hur en polskregistrerad
blå Scania R420 med grå trailer stannar utanför hans bostad. Ur förarhytten hoppar en man ut
som går fram till målsägandes cykel och tar den, därefter öppnar mannen trailern och lägger
in cykeln.
Målsäganden kör sin bil och parkerar den framför lastbilen och spärrar vägen för att sedan
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säga till mannen att det är hans cykel.
Mannen säger ”sorry, sorry” och därefter någonting på polska innan han tar ut cykeln ur
trailern och ger den till målsäganden.
Tänk på hur Ni parkerar Era dyra cyklar och håll utkik efter ovanstående fordon! Ring Polisen
om Ni har några iakttagelser!!
VARNING FÖR ”SLIPARLIGOR”
Personer vill slipa företags verktyg, dessa personer tar hutlöst betalt för dåligt utfört arbete.
De kan även uppsöka privatpersoner. Vi har fått in tips om att de är påstridiga så säg bestämt
NEJ till att de får slipa Era knivar.

TREVLIG HELG :)
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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