Grannsamverkan
16.00
Närpolisen i Upplands-Bro
Björn Svensson

Extra Info
NR 1
2011

2011-05-25

Oseriösa hantverkare i kommunen
Engelskspråkiga så kallade "asfaltsläggare" har kommit till Upplands-Bro.
Traditionellt brukar de erbjuda sig att utföra bland annat anläggnings- och markarbeten, men ofta
till bristande kvalitet.
Betala inte i förskott
Att grupper med kringresande anläggningsarbetare kommer till Sverige är en säsongsbunden
återkommande företeelse. Tidigare år har flera klagomål anmälts till polismyndigheten angående
undermåliga/ej slutförda arbeten. Personer/kunder har också anmält att de lurats på pengar då de
betalat för arbete i förskott men sedan inte fått arbetet rätt utfört.
Bra priser – inte alltid bra kvalitet
Som köpare av de produkter som erbjuds, bl.a. elverk m.m. till försäljning med argumentet ”bra
priser” bör man vara försiktig med att handla. Försäljningen innebär inget brott men det är
viktigt att kontrollera kvalitén på det som säljs. Grundregeln är även här att om du blir erbjuden
en ”riktigt bra affär” ska du vara extra noggrann i dina kontroller.
Tipsa Polisen
Eftersom personerna förflyttar sig inom landet är det viktigt att Polisen får tips från allmänheten
vid misstanke om oseriösa arbeten eller om du tycker att du blivit utsatt för brott i dina kontakter
med anläggningsarbetarna.
Tips och anmälan lämnar du via telefon 114 14.

Tips och råd till allmänheten:
- Betala aldrig i förskott.
- Kontrollera F-skattsedel via Skatteverket tfn 0771-567 567.
- Begär referenser.
- Begär identitetshandlingar.
- Kontrollera bolagsuppgifter via Bolagsverket 060 - 18 40 00.
- Upprätta juridiskt hållbara kontrakt.
- Låt inte arbetet påbörjas utan att ni klarat ut alla detaljer.

Kontakta Polisen:

Närpolisen i Upplands-Bro:

Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden
Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill göra
en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.
Anmälan i vissa fall kan även göras via Internet.

Besöksadress: Kyrkvägen 2, Kungsängen
Postadress: Box 930, 191 29 Sollentuna
Tele: 114 14
E-mail: napo-upplandsbro.stockholm@polisen.se
(Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.)
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