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Hej alla grannsamverkare!
Sommar. Sol, vind och vatten. Den tid vi längtar till under en stor del av året. Det
är lätt att glömma bort säkerhetsaspekterna när man helst av allt bara vill vara.
Det här är det första nyhetsbrevet för 2017 som vi gemensamt, VSR Västra Sörmlands
Räddningstjänst, Länsförsäkringar Södermanland och polisen skickar ut. Intresset är
fortsatt stort för Grannsamverkan. 2700 hushåll har grannsamverkan. Våra kommuner i
lokalpolisområde Katrineholm har hittills i år varit förhållandevis förskonade från
inbrott och stölder. Vi ser varje inbrott som ett allvarligt angrepp på grundtryggheten!
Eldning utomhus
Vid eldning utomhus utgå alltid från de verkliga
förhållanden och gör en egen bedömning av
eventuella risker. Väderförhållanden kan ändras
snabbt. Vid torr väderlek och/eller stark vind är det
olämpligt att elda. Det är den som tänder elden som
har det juridiska ansvaret. All eldning utomhus
kräver kontinuerlig bevakning. Se även till att elden
är helt släckt innan du lämnar elden obevakad
I Katrineholms kommun är det tillåtet att elda inom
tätbebyggt område under vecka 17 och 40, i
Vingåkers kommun är det tillåtet att elda i
tätbebyggt område under hela året. Ta kontakt med
miljöförvaltningen i din kommun för att få reda på
vad som gäller för eldning där du bor. Från
räddningstjänstens sida kan vi avråda från eldning
eller utfärda eldningsförbud med utgångspunkt i
brandriskprognosen.

Här hittar du några generella regler
för eldning utomhus.
 Ansvar: Oavsett om du gjort
anmälan till räddningstjänsten, är det
alltid du som eldar som är ansvarig
för eldningen.
 Släckutrustning: Släckutrustning
ska finnas i sådan omfattning att du
kan göra ett förstahandsingripande
mot brandspridning
 Eldningsförbud: Generellt gäller
eldningsförbud efter mörkrets inbrott
eller om eldningsförbud är utlyst av
kommun eller länsstyrelsen
 Eldning utan anmälan: Eldar du i
mindre omfattning, ex. bränner ris
eller eldar trädgårdsavfall och dylikt
på lämplig plats utanför tätbebyggt
område kan det accepteras så länge
röken inte för med sig sanitär
olägenhet för dina grannar.
 Anmälningspliktig eldning: Om
du tänker bränna gräs-, halm-, vass-,
och hyggen samt större
valborgsmässobål och dylikt ska du
anmäla det till räddningstjänsten.

Anmälan till räddningstjänsten.
Anmäl till räddningstjänsten på telefon 0150-576 50 vardagar mellan 08.00-16.00, och lämna
uppgifter om ansvarig person, telefonnummer, plats, tidpunkt och omfattning.
Tekniska Hjälpmedel
MSB har tagit fram en app, Brandrisk ute, vilken ger grundläggande info om brandrisken i olika
områden. Den ger också förebyggande information med råd och tips om eldning utomhus. En
gräsbrandriskkarta finns också på MSB:s hemsida.
Med sommarhälsningar från Per och Johan, VSR, Västra Sörmlands Räddningstjänst.
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Våra bästa sommartips
Vi på Länsförsäkringar, har samlat våra bästa tips för sommaren så att du kan planera för en lugn skön semester
som kan gå bra även om något oönskat skulle inträffa.
Bortrest i sommar
 Se över ditt försäkringsskydd. En sjuk- och olycksfallsförsäkring för de vuxna och barnförsäkring till
barnen är viktigt. Om du ska använda bilen mycket i sommar är det smart att göra ett tillägg till
bilförsäkringen som betalar hyrbil om bilen blir stående efter vägen.
 Ta med information om hur du spärrar dina kort. När du tappar dina kort eller om de blir stulna, är det
bra att kunna spärra korten fort, så att inte någon obehörig hinner använda dem.
 Få det, att se ut som att du är hemma. Gör uppehåll i tidningsprenumerationer, be grannen ändra på
cyklar utanför bostaden, kanske hänga ut någon handduk och att de dra upp eller ner persienner – allt för
att det inte ska synas att du är borta.
 DNA-märk ditt hem. Om du skulle få inbrott blir dina värdeföremål lättare att få tillbaka om du har
DNA-märkt dem. Du får dekaler som du sätter upp utanför bostaden som berättar att värdesakerna är
märkta och kan spåras av polisen, vilket har en avskräckande effekt för inbrottstjuvarna.
 Berätta om semestern på sociala medier efter att du kommit hem. Skriv inte på Facebook eller Instagram
att du är iväg, särskilt inte om du har ett öppet konto som alla kan läsa.
Resa utomlands
Kom ihåg att ta med resekortet. Där hittar du telefonnumret till SOS International dit du ska ringa om du blir sjuk
utomlands. Ha med försäkringsnumret så hittar SOS International lätt din försäkring. Om du är sjuk och uppsöker
läkare på resan, be läkaren att skriva ett intyg om diagnos och eventuell ordination om vila och antal sjukdagar.
Spara kvitton på utlägg som uppkommit vid sjukdom, som du vill ha ersättning för. Reser du utomlands längre än
45 dagar ska du tänka på att förlänga reseskyddet som du har i hemförsäkringen, annars riskerar du att stå
utan försäkring de sista resdagarna. Reser du inom EU, beställ Europeiska reseförsäkringskortet från
Försäkringskassan. Glöm inte heller att ta bort regionspärren på ditt bankkort, så slipper en jobbig

överraskning när du är på plats. Trevlig semester! Önskar Mia.

Tipsa polisen
Om du ser något misstänkt - din magkänsla är oftast rätt! Kontakta polisen! Vid pågående brott, ring
112! Tala om att det är pågående brott, fortsätt att iaktta, svara på larmoperatörens frågor – lägg inte på!
Har du tips på fordon och personer som uppträder på avvikande sätt, ring 114 14 eller anmäl via
https://polisen.se/Sodermanland/Kontakta-oss/Tipsa-polisen/ Du kan också skicka information direkt
till oss båda områdespoliser. Vecka 28 är vi båda lediga samtidigt. Med hej från Maria och Pirjo
PS. Bra information om förebyggande av brott finns på www.samverkanmotbrott.se
Kontaktuppgifter:
Polisen: Maria Ekengren, maria.ekengren@polisen.se och Pirjo Svegréus, pirjo.svegreus@polisen.se
VSR, Västra Sörmlands Räddningstjänst: Per Gustafsson, per.gustafsson@vsr.katrineholm.se
och Johan Harter, johan.harter@vsr.katrineholm.se
Länsförsäkringar Sörmland: Mia Thurfjell, mia.thurfjell@lfs.se

Vi önskar er alla skön och trygg sommar!
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