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Äntligen är det lite ljusare ute, solen skiner och fåglarna kvittrar, 

det är vår! 

 
Vårbladet i år handlar om hur ni skyddar er mot oseriösa hantverkare. Jag vill också passa på 

att påminna er om att hjälpa varandra att se till grannarnas hus när man åker bort under 

helgerna. Inbrott sker ofta under dagtid på vardagarna och under nätterna på helgerna! 

 

Oseriösa hantverkare - Skydda dig 

 

Har du blivit erbjuden husrenovering eller asfaltering av garageuppfarten för en billig 

penning? Var säker på att du anlitar seriösa hantverkare innan du ingår avtal. 

 

Ofta åker oseriösa husrenoverare och asfaltsarbetare runt i bostadsområden och letar efter 

lämpliga fastigheter som är i behov av renovering. När de ringer på din dörr utger de sig för 

att vara hantverkare som kan renovera huset, asfaltera uppfarten eller lägga plattor. Oftast kan 

de börja arbeta omgående. 

 

Överenskommelsen sker alltid muntligt, det skrivs inga avtal och de vill oftast ha kontant 

förskottsbetalning. Du kan bli erbjuden skjuts till banken för att de ska få sina pengar. När ni 

kommer till banken följer de inte med in eftersom de vet att det finns övervakningskameror 

där. 

 

De utför ett billigt men undermåligt arbete eller i värsta fall inget arbete alls. 

 

Så undviker du att bli lurad: 

 

 Kolla upp referenser på företaget och på utförda arbeten. 

 Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent och inte till ett 

oregistrerat kontantkort. 

 Anlita bara hantverkare med F-skattsedel. Kontrollera via Bolagsverket och 

Skatteverket att företaget verkligen existerar. 

 Teckna ett skriftligt avtal över vad hantverkaren ska utföra och vad det ska kosta. 

Annars kan det vara svårt att vinna en eventuell rättslig tvist. 

 Betala aldrig i förskott, betala först när du är nöjd med arbetet som helhet. 

 Betala inte kontant. Se till att betala till ett företagskonto 

 

Vänligen, 

Curt Ahnlund, brottsförebyggare 

 
  

 

 

 

Kontakta Polisen: 
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden 

Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill 

göra en brottsanmälan, tipsa eller har frågor. 

Anmälan kan i vissa fall göras via Internet. 

 

 

 

 

Polisen Sollentuna 
Besöksadress: Tingsvägen 7 
Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 

Tfn: 0733315439  
E-mail: curt.ahnlund@polisen.se 
             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 
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