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Hej alla som bor i ett Grannsamver-
kansområde!  

Våren är på intåg och två tydliga teck-
en är stundande Valborgsfirande och 
cyklar som plockas fram från sin vinter-
vila.  

Vi vill därför, i detta utskick, tipsa om 
vad som är viktigt att tänka på under 
era Valborgsfiranden samt SSFs cykel-
märkning. 

Valborg 
Valborgsmässoafton förknippas med 
majbrasor och körsång, men också 
med fylla och stök. Vi vill därför dela 
med oss av några tips som gäller dels 
om du ska anordna en majbrasa men 
också kring unga och alkohol. 

Majbrasa 
Tänk på att… 

 Den som är ansvarig för eld-
ningen ska ha koll på att sä-
kerhetsåtgärderna följs 

 All eldning sker på eget an-
svar, även om du sökt tillstånd 
för din brasa 

 Placera brasan långt från 
byggnader, skog, bilar, elled-
ningar och annat som kan ska-
das av rök och gnistor 

 Ha en vattenslang och tillräck-
ligt med vatten redo i närheten 
av elden om den skulle behöva 
släckas 

 Lämna aldrig elden obevakad 
 Larma 112 om elden börjar 

sprida sig okontrollerat 

 

 

 

 
Unga och alkohol 
Under Valborg och liknande festkvällar 
kan vara en extra utmanande tid för 
föräldrar att se till att tonåringarnas 
firande inte slutar på fel sätt.  

När ungdomar är berusade ökar risken 
för att de utsätts för, eller begår, brott. 
Ett av polisens uppdrag är att förhindra 
att det händer, men vi kan inte vara 
överallt hela tiden.  

Råd till föräldrar… 

 Ha en öppen dialog med din 
tonåring om inställning till alko-
hol, fester och att vara ute sent 
på kvällarna 

 Prata gärna med föräldrarna till 
ditt barns kompisar så att ni är 
fler som har koll 

 Var beredd att åka iväg under 
kvällen om något skulle hända 

 Ring polisen om något skulle 
hända (akut: 112, ej akut: 114 
14) 

Vill du ha mer fakta och tips om alkohol 
och unga rekommenderar vi denna 
sida: 
https://www.iq.se/tonarsparloren/  
(kopiera länken och klistra in i din webbläsare) 

SSFs cykelmärkning 
Om du stöldmärker din cykel ökar 
chanserna att få tillbaka den om den 
skulle bli stulen.  
 
Stöldskyddsföreningen har en cykel-
märkning som innehåller flera lager av 
stöldskyddsmärkning.  
 
Mer info om denna hittar ni här: 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/
butik/privat/stoldskyddsmarkningar/ssf-
cykel-markning/  
(kopiera länken och klistra in i din webbläsare) 
 
 


