”GRANNKLOCKISAR” Vecka 23, 2015
Hej alla Grannsamverkare!
Denna veckas grannklockis koncentrerar vi oss på våra ungdomar och
studentfirandet. De flesta har koll på att man inte får köpa ut alkohol till personer
under 20 år men vi ber ER också tänka till innan Ni bjuder ungdomarna på alkohol.

Det är inte förbjudet i lag att bjuda på alkohol men en kväll med många
studentmottagningar kan bli förödande för de flesta och kan sluta olyckligt för den
unga.
Det har kommit in frågor om vad som gäller för studentflaken, därför har vi tagit
information från Transportstyrelsens hemsida om vilka regler som gäller.

Hoppas Ni får en fin helg med Era studenter!

Två flakvärdar rekommenderas
På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er
som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra.
Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha
möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på
flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Detta gäller vid färd på flak eller släp:








Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt
att det inte kan uppstå någon fara.
Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar
ska sitta fast.
Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa
kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt
kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste
samtalet vara uppkopplat under hela färden.
Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där
hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor
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med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B
och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara
ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:






Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon
tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.
Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka
tryggheten.

Polisen ska meddelas
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta
påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen
sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i
förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade.
AVSLUTNINGSVIS:
Se till att det inte kastas flaskor eller burkar från flaket och att man inte sprutar ner andra Resan kan då bli kortvarig!
__________________

Polisen finns ute under studentfirandet
Nu närmar sig sommaren och med det studenten och andra
skolavslutningar. Polisen i Jämtlands län arbetar för en trygg och säker
skolavslutning och kommer som vanligt att finnas på de platser där
ungdomar samlas.
I samband med studenten och skolavslutningar vet polisen att många ungdomar dricker alkohol och
med alkohol ökar riskerna för olyckor och brott. Oftast är förövaren berusad och i många av fallen
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även offret.
Polisen i Jämtlands län förbereder sig inför skolavslutningarna och satsar bland annat på att finnas där
ungdomar brukar samlas för att försöka förhindra att ungdomar råkar illa ut. Stor vikt läggs vid alkoholoch drogbegränsade åtgärder som att tillse att förtäringsförbud enligt lokala ordningsföreskrifter inom
aktuell kommun efterlevs. Polisen har möjlighet att rapportera personer som dricker alkohol på platser
där det inte är tillåtet.
En annan förebyggande åtgärd som polisen arbetar med är att hälla ut alkohol för ungdomar som är
för unga för att dricka. Att begränsa tillgången till alkohol och droger är ett viktigt verktyg för att få ner
våldsbrottsligheten.
Det är också viktigt att det finns nyktra vuxna ute som goda förebilder för våra ungdomar. Vuxnas
närvaro minskar risken för våld och skadegörelse och skapar en social trygghet för unga.
Här kommer några tips till dig som förälder/vuxen:





bjud inte på alkohol eller köp ut till ungdomar, langning är ett brott med fängelse i straffskalan
ta reda på var dina ungdomar ska ha skolavslutningsfester
håll kontakt med föräldrarna till dina ungdomars kamrater
ställ upp och hämta dina ungdomar på kvällen

Länk till Polisens ungdomsgrupps sida på Facebook:
www.facebook.com/polisen.jamtland.ungdomsgruppen

Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen
KONTAKT MED POLISEN
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som inte är brådskande: Ring 114 14
- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se
- Lämna TIPS: E-post registrator.nord@polisen.se
-

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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