
Säker i
Sommar!



Äntligen sommar!

 

dig och din familj.

roligt kommer tyvärr även en ökning av olyckor. 

onödiga tråkigheter.

När katten är borta dansar 
råttorna på bordet
Om du reser bort under sommaren tänk då på:

be en 
granne/bekant ta in övrig post, 

kassaskåp 
hemma för förvaring av guld och 
värdepapper.

Se över huset/lägenhetens 
säkerhet, kontrollera dörrar och 

den del av huset som är minst 
synlig för allmänheten, som t.ex. 
trädgårdsdörren.

är det under 

ringa eller spana på huset.

Har du larm? Ta reda på när 
senaste kontrollen gjordes. 

inte förvara 
värdesaker i husvagnen/husbilen/

vid stora 
folksamlingar under sommaren är 



På sommaren är det många som eldar och grillar i naturen och 

undvikas.

Är det varmt och torrt ute, elda 
på grus-/jordunderlag och håll 

(Råder eldningsförbud, är det 

kommunens hemsida). Eldning 
inom tätbebyggt område är aldrig 

kontakta medborgarkontoret). 

eller annan 

elden om något skulle gå fel. 

trä eller annat material.

Var noga med 

varm aska i soptunnan, låt den 
svalna först.

av dem och förvara dem stående 

Ring räddningstjänsten i din 
kommun, se sista sidan)

Är du intresserad av 

brandutbildningar kontakta din 
räddningstjänst, se sista sidan för 
telefonnummer.

Kontrollera dina 
brandvarnare! 

De kan rädda liv. 

Att grilla hör 
sommaren till



Bada är livet!
personer, av totalt 79 under hela året:

Kan du inte simma så har 
kommunen simskolor för både 
vuxna som barn under sommaren.  
(Se sista sidan för nummer.)

på 
stränder i sommar. Den betyder 

skulle vara lugnt.

Kombinera aldrig alkohol och bad.

någon eller håll 

aldrig hur det kan sluta.

Dyk aldrig i 
kan vara grunt eller ligga bråte i 

när du är ute med båten. 

sommaren, för nummer och 

Bada med 
förstånd!



Vad händer under 
semestern? 
Även under semestern bör du tänka vad som kan hända. Oberoende av 

Kör du långa sträckor – stanna 
och ta en paus och sträck på 

utan paus, Bör du köra längre? 

inte kommer fram alls.

Har du motorcykel – använd 
korrekt skyddsklädsel och hjälm, 
det kan vara skillnaden mellan 

sjukhusvistelse vid en olycka.

Använd hjälm när du cyklar, varje 
år dör 40 cyklister och 20 000 
skadas i cykelolyckor. Många av 
skadorna är skallskador där en 
hjälm hade skyddat. Tänk även på 

använda cykelhjälm.

i 
husvagnen/husbilen/båten, 
bränder kan uppstå av både elfel, 
motorhaveri och gasolläckor. 

Om du campar så håll det 

grannen/grannarna. (Bränder 
sprider sig mycket snabbt mellan 
vagnar och tält.) 
Mellan tält, vagn + tält och vagn 
ska det vara minst 4 meter och 
mellan tält och tält ska det vara 
minst 3 meter.

Reser du utomlands 
vaccinera dig, även om du reser 

(fråga på vårdcentralen).

Reseförsäkring – kontrollera 

hemförsäkringen kanske inte 
täcker allt.

Ser ni en olycka eller 



När olyckan varit framme
Skulle olyckan vara framme och något hemskt händer så har kommunen 

Vid en större händelse med 
många inblandade har kommunen 

POSOM, Psykologiskt Och Socialt 
Omhändertagande, en grupp 
med specialkompetens inom 
krishantering.

Vid en personlig 

kommunen som exempelvis 
kyrkan, kuratorer på skolor m.m. 

sidan.

En kall öl i 
sommarkvällen…

tycker berusade 
vuxna är obehagliga, varför inte 
fråga vad de tycker?

Använd inte eld och alkohol 

som kan hända när du är berusad.

Tonårsfester under sommaren 
är vanligt (särskilt vid 
skolavslutningen), uppmuntra inte 

ge dem alkohol.

Kommunen har en fältgrupp vars 

ungdomsmiljöer i kommunen 

arbete bland ungdomar. Se sista 
sidan.

Det är aldrig 
man druckit alkohol, även om 
det bara är en kortare sträcka. 
Kombinera aldrig alkohol med 

exempel bil/båt/motorcykel eller 
moped.



Vi värnar om Staffanstorp

vi alla tar vårt ansvar för saker som händer som påverkar vår trygghet 

kontakta medborgarkontoret, polisen, räddningstjänsten eller annan 

Mer information
 

www.dinsakerhet.se
Civilförsvarsförbundet:

www.civil.se



Vid icke brådskande ärende ring:

046 - 25 11 00
Utbildningar 040 - 641 13 81
Allmänna frågor gällande brand, 

och explosiva varor mm
046 - 25 14 02
046 - 25 14 04

Vid brådskande ärende under 
040 - 676 94 50

Polis
Polisens allmänna nummer Dygnet runt 114 14

Dygnet runt 0771 - 24 24 24

Sjukhus
Lunds Universitetssjukhus Växel 046 - 17 10 00
MAS (Malmö) Växel 040 - 33 10 00
Sjukresor Växel 0771 - 77 44 88
Vårdcentral 046 - 275 18 00
Sjukvårdsupplysningen Dygnet runt 1177

Dygnet runt, ej akut 08 - 33 12 31

Fältgruppen 046 - 25 13 34

Krisstöd (f.d. POSOM) 
allmänna frågor 040 - 641 13 81

Dygnet runt 0200 - 21 20 19
Jourhavande präst Dygnet runt 046 - 25 25 01
BRIS Dygnet runt – Barn

Dygnet runt – Vuxna
116 111
077 - 150 50 50

Medborgarkontoret Växel, 8-17 046 - 25 11 00

040 - 676 93 76

040 - 93 12 70

Vid privat elleverantör kontakta dem
046 - 25 95 15

Flytvästuthyrning 040 - 641 13 81
Simskola Bråhögsbadet 046 - 25 13 40
Simskola SK Triton 046 - 25 54 50
Sjöräddningssällskapet Dygnet runt 112
Kustbevakningen Växel 0455 - 35 34 00

Vakthavande befäl syd 0455 - 35 35 35
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