
      Grannar mot brott       

  

 

Hej Grannar – Ma nadsbrev April 

lördag den 25 april 2015 

Grannar mot brott 
Månadsbrev – april 2015 

 Oseriösa asfaltsläggare 

 

Under flera år har oseriösa sten- och asfaltsläggare kommit till Sverige. Många av 
dem talar flytande engelska och upplevs vid en första anblick som professionella. 
Deras tillvägagångsätt är att de reser runt i bostadsområden och erbjuder sina 
tjänster, ofta till låga priser.  

 Att anlita kringresande asfaltsläggare kan bli en dyr historia. Oftast är arbetet 
undermåligt och inte sällan försvinner arbetarna om 
någon betalar i förskott. De här personerna saknar f-skattesedel och 
ansvarsförsäkring. Det medför att den som anlitar dessa personer ses som 
arbetsgivare. 

 Om du blir kontaktad av oseriösa asfaltsläggare eller observerat något som gör dig 
misstänksam kontakta polisen på telefon- 
nummer 114 14. 

Så undviker du oseriösa sten- och asfaltsläggare: 

         Kontrollera alltid om f-skattesedel finns, via Skatteverket. 

         Ta in offerter från olika lokala företag. Genom det lokala företaget finns också 
möjlighet att göra reklamationer vid  
felaktigheter. Använd gärna Konsumentverkets ”Hantverkarformulär – 14” vid 
beställning av arbeten till ditt hus eller i  
din lägenhet. 

         Undvik kontantbetalning och förskottsbetalning. 

         Om du misstänker att du blir kontaktad av oseriösa asfaltsläggare så undvik dialog. 
Säg nej tack och stäng dörren. 

         Ring polisen om du misstänker att du blivit kontaktad av oseriösa asfaltsläggare. 

  

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/malgrupper/konsument/blanketter-och-kontrakt/hantverkarformularet-1.html
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Cykelstölder 

  

Genom att låsa fast cykeln ordentligt med ett godkänt lås – helst i ramen och i ett fast 
föremål – försvårar du för tjuven. Cyklar  
som enbart är fastlåsta i hjulet är lätta att lyfta bort, men med ett svårknäckt lås 
fastsatt på rätt sätt blir processen att ta cykeln  
knepigare särskilt vid spontana stöldförsök. 

 Svenska stöldskyddsföreningen har en lista över godkända lås. SSF-godkända lås 
är ofta ett krav från försäkringsbolagens sida  
för full ersättning. 

För att polisen ska kunna identifiera din cykel om den blivit stulen bör du ha 
ramnumret nedskrivet.  

Med vänliga hälsningar 

Annika Wågsäter             Anders Enqvist                Annica Hägg 

Trygghetssamordare       tf Kommunpolis               Skadeförebyggare 

Landskrona stad             Polisen Landskrona         Länsförsäkringar Skåne 

 

 

 

 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/Certifierad-sakerhet/Produkter-Foretag/Fordon/Cykel/

