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Nyhetsbrev Grannsamverkan i 

Flens kommun 

Nr 1 - 2022 

Hej alla grannsamverkare! 
  

Det här är det första nyhetsbrevet för 2022 som vi gemensamt kommunen, 

Länsförsäkringar Södermanland och polisen skickar ut.  

Bra information om förebyggande av brott finns på www.samverkanmotbrott.se 

Det är fortsatt mindre antal bostadsinbrott i hela landet. Bostadsinbrotten minskade i antal redan före 

pandemin och fortsätter att vara på låg nivå. Självklart ser vi varje bostadsinbrott som allvarlig,  

då de påverkar starkt tryggheten för människor.   

Tipsa polisen: Om du ser något misstänkt - din magkänsla är oftast rätt! Kontakta polisen! 

MEN 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 www.polisen,se 

 

I Västsverige har man sett ökat antal stölder av gasolflaskor från grillar i trädgårdar. Att 

dessa är eftertraktade beror sannolikt på att gasolen tros bli dyrare i sommar på grund av 

världsläget på råolja. För att försvåra för gärningspersonen att enkelt koppla loss den, kan 

man kedja fast gasolflaskan i grillen. Cykellås med kedja skulle kunna vara ett förslag.  

Gasolbehållare måste förvaras i utrymmen som är ventilerade, som ex.enskilt  

förråd från bostaden, i eget garage eller balkong som inte är inglasad.  

Det är förbjudet att förvara gasolbehållare inomhus som i källare, flerbilsgarage och på vindar! 

        

       

       

       

       

       

       

        

Grannsamverkan Unga - En 

satsning tillsammans med 

motorburen ungdom 

 

”Grannsamverkan Unga” innebär att 

unga a-traktor förare kan bli extra ögon 

åt oroliga husägare kvälls- och nattetid i 

utbyte mot swishade bensinpengar. 

 

Satsningen kan bli en win-win-situation. 

Tonåringar får en meningsfull uppgift 

samt känner sig uppskattade och 

allmänheten får det tryggare. 

När ungdomarna är ute på 

Grannsamverkan uppdrag har de en 

Grannsamverkansskylt i framrutan samt 

meddelar områdespolisen om de ser 

något misstänksamt. 

 

Är du intresserad av att testa den här 

samverkansformen? Kontakta 

kommunens brottsförebyggande 

samordnare på e-post: 

jessica.ekermann@flen.se  

 

 

 

 

ELDNING 

Bor du inom detaljplanelagt område 

(tätorter och fritidshusområden) får du elda 

kvistar, löv och annat trädgårdsavfall endast 

under veckorna 17 och 40. Denna 

bestämmelse har kommit till för att undvika 

olägenhet för människor. 

Vår- och sommarsolen kan göra markerna torra och 

ibland görs bedömningen att markerna är så torra att 

eldningsförbud råder. Om du ska elda utomhus är det 

ditt ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud 

eller inte. För att veta vad som gäller den dag du ska 

elda eller grilla kan du ringa räddningstjänsten 0157-

430315 för att kolla om det är risk för brandfara. 

 

Eldning får aldrig ske så att brandrisk uppstår. Ha därför 

alltid vatten till hands och tänd aldrig en eld om det 

blåser för mycket. Det är även bra att ha krattor och 

liknande tillhands. En eld ska vara ordentligt släckt 

innan du lämnar den. Eldning får endast ske när det är 

ljust ute och det är alltid du som eldar som ansvarar för 

eldningen. 

 

 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.polisen,se/
mailto:jessica.ekermann@flen.se
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Våra råd i det oroliga världsläget 

 

Vi värnar om dig och din trygghet och vi vet att många är oroliga med anledning av detta. Vi har 

sammanställt några vanliga frågor och svar som vi gärna delar med oss av. 

Gäller min hemförsäkring om jag reser till ett land eller område som UD nu avråder ifrån? 

- Nej, om UD har en avrådan till ett land eller område gäller inte ditt reseskydd i hemförsäkringen om 

du väljer att åka dit trots avrådan. 

Kan en person som inte har svenskt personnummer eller samordningsnummer teckna en 

hemförsäkring, till exempel en flykting eller asylsökande? 

-Ja det går men du behöver ringa oss för att kunna göra det. Det går inte att teckna en försäkring via 

webben utan ett svenskt personnummer. 

Hur gäller min hemförsäkring om jag tar emot flyktingar i min bostad? 

-Din försäkring gäller på samma sätt som tidigare, för din egen egendom, även om du har inneboende 

flyktingar i ditt hem. Detsamma gäller om du låter flyktingar bo tillfälligt i ditt fritidshus. Om du 

dessutom vill att din hemförsäkring ska omfatta de inneboende flyktingarna och deras egen egendom 

gör vi en tillfällig utvidgning av din försäkring och inkluderar de personer som bor hos dig. Det gäller 

dock bara om du tar emot flyktingar i ditt hem som privatperson och medmänniska, inte om du tar emot 

flyktingar mot ersättning. 

Det är viktigt att du kontaktar oss om det blir aktuellt att ta emot flyktingar i ditt hem eller låna ut din 

bostad. 

 

Gäller min bilförsäkring i krigsområden? 

Nej, sker en skada i samband med krig eller krigsliknande händelser gäller inte försäkringen. Vi råder 

dig som kund att följa Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer gällande reseavrådan. 

UD´s reseinformation 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Brottsförebyggande samordning Flens kommun: Jessica Ekermann, jessica.ekermann@flen.se 

Räddningstjänsten: Tomas Jonsson, tomas.jonsson@flen.se 

Länsförsäkringar Sörmland: Mia Thurfjell mia.thurfjell@lfs.se 

Polisen: Områdespoliserna nås på poliskontoret i kommunhuset, helgfria onsdagar mellan kl. 10-16 och 

per e:post: grannsamverkan.kfv@polisen.se  (poliskontoret är sommarstängt veckorna 25-32) 

 

 

 

 

 

 

 

Vi önskar er alla skön och trygg sommar! 
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