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Kylan dyr smäll
för husägare
SUNDSVALL

Den bistra vinterkylan
kan bli dyrbar för många
fastighetsägare.
Försäkringsbolagen har
fått rekordmånga anmälningar den senaste tiden om köldskador. Skador som kostar
hundratals miljoner kronor att laga.

– Den senaste tiden har vi
dagligen fått hundratals
samtal från kunderna. Det
rör sig om såväl skadeanmälningar som oroliga kunder som vill veta hur man
ska skydda sin fastighet
från att frysa sönder, säger
Johan Eriksson på TryggHansa.
Alla försäkringsbolag som
TT pratat med är helt överens om att det här är den
värsta vintern på många år.
– Skadeanmälningarna
är väsentligt fler än tidigare
vintrar. Det är den ovanligt
långvariga köldperioden i
kombination med att den
inträffat då många är bortresta och fastigheterna står
tomma som ökat omfattningen på skadorna, säger
Lars Gustafsson, skadechef
på Länsförsäkringar i Kronoberg.
För många blir det en
chock när de återvänt hem
från jul- och nyårsresan.
– Det finns de som rest
bort i flera veckor, exempelvis till Thailand, och därför
har dragit ner på värmen i
huset. När de kommer hem
har hela bottenplattan med
alla rörsystem frusit. Det är
mycket stora skador som
kan kosta en halv miljon
kronor att åtgärda. Vi har

”Det finns de som rest
bort i flera veckor, exempelvis till Thailand,
och därför har dragit
ner på värmen i huset.
När de kommer hem
har hela bottenplattan med alla rörsystem
frusit”
hittills fått tio–tolv skadeanmälningar om helt frusna
bottenplattor, säger Caroline Uljana, pressansvarig på
försäkringsbolaget If.
VVS-branschen jobbar för
högtryck för att ta hand om
alla sönderfrysta ledningar.
– Vattenskador kostar
fastighetsägarna och försäkringsbolagen cirka 100
miljoner kronor varje vecka.
Efter den här köldperioden
så är minst en tredjedel av
skadorna en följd av kylans verkningar, säger Rolf
Kling, teknisk chef på VVSföretagen.
Det är inte bara privatfastigheter som drabbas.
Även många större fastigheter har skadats. På många
skolor, bland annat Fränstaskolan utanför Sundsvall,
har vattenrör i ventilationssystemet fryst sönder och
orsakat stora vattenskador.
– När det är kallt under
en längre period tränger kylan djupt in i huskropparna.
Vid sträng kyla ökar också
belastningen på elnätet och
då ökar risken för elavbrott.
Det kan i sin tur leda till att
teknik som styr uppvärmning och ventilation slås ut,
säger Rolf Kling.
OVE BYSTRÖM

Köra skoter
kommer att kosta
■ EKONOMI. Ideella krafter räcker inte
HUDIKSVALL

Fler och fler tar skotern på vinterutflykten,
en frihet som hittills inte kostat mer än bensin.
Men snart kan det vara
slut med det – i många
delar av landet införs avgifter för att kunna underhålla lederna.

Skotrarna blir fler och fler,
och med dem ökar trycket på skoterlederna. Inom
Sveriges snöskoterägares
riksförbund, snofed, är man
överens.
– Det behövs en brukarfinansierad lösning, säger
generaldirektör Mikael Johansson. Det som ligger i
pipeline är att hitta lokala lösningar som fungerar
smidigt.
I dag finns det 300 000

skotrar i Sverige, och runt
en halv miljon personer tar
en tur med skoter årligen,
enligt snofeds uppgifter.
Men samtidigt som intresset för skotrar ökar vill få
vara med i en skoterklubb,
och det är klubbarna som
sköter underhållet av lederna.
– Finns det en väl skyltad skoterled är det färre
som åker vid sidan om. Sedan kan markägarna hänvisa skoteråkarna dit, i stället

Tre tjejer åtalade
för våldsbrott
HUDIKSVALL

Får skyddad tillvaro.
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Nya regler för
djurskyddsområde
NORRFJÄRDEN .

Vårfiskharets djurskyddsområde
har fått nya regler. Det är
numera förbjudet att lägga
till vid eller beträda det angivna området under sommarhalvåret. Det är heller inte tillåtet att uppehålla sig inom den skyddade
vattenzonen under samma
period. Yrkesfiskarna har
fått undantag från förbudet
och får fortsätta att bedriva
fiske i området.
Syftet med djurskyddsområdet är att skydda och
bevara den fauna av häckande och rastande fåglar.

I somras ville en tonårstjej prata ut med en tjej
som varit tillsammans
med hennes kille. Hon
och hennes två kompisar åtalas nu för misshandel.

Tjejerna ringde hem till
brottsoffret när de stod utanför hennes lägenhet i
Hudiksvall. De bad henne
komma ut för att prata. Tjejen kom motvilligt ut under
hot om att hela huset annars skulle väckas.
Åklagaren hävdar att de

tre tjejerna drog brottsoffret i håret, klöste henne på
en arm och nöp henne på
halsen. En av de åtalade
tjejerna erkänner att hon
hållit brottsoffret i håret
och klöst henne på armen.
Men hon förnekar att hon
dragit iväg tjejen i håret
några meter.

De andra två åtalade förnekar brott.
Tonårstjejen som var
svartsjuk är åtalad för misshandel alternativt medhjälp till misshandel. Hon
förnekar att hon hjälpte
till. Hon ska bara ha sagt att
hon hade lust att slå tjejen,
men inte sagt att de faktiskt
skulle slå ned henne.
Den tredje tjejen anklagas för att ha knuffat brottsoffret, men det förnekar
hon.
Den utsatta tjejens granne öppnade sin dörr och.
hon kunde komma loss och
ringde sina föräldrar. Hennes pappa kom dit och de
gick in i dotterns lägenhet.
Tjejerna åtalas vid Hudiksvalls tingsrätt. Två av
dem kommer från Hudiksvall och den tredje bor i
Forsa.
MAGNUS SJÖBORG
0650-355 44
magnus.sjoborg@ht.se

för att inte veta vad de ska
göra. Men det är dyrt att underhålla lederna, säger Håkan Jägervang, skoterklubben Lokattens ordförande.
Klubben har hand om de
skoterleder som finns inom
kusten i Hudiksvalls kommun. I skotertäta Hudiksvall beräknar föreningen att
inte ens var tionde skoteråkare är medlem, de har 68
medlemmar, och det finns
flera tusen skotrar.
Att ta betalt av de som kör
på lederna ser Håkan Jägervang som framtiden.
– Det är ett hett ämne
som diskuteras. Personligen så tror jag att på det
här.
Klubben arbetar helt
utan kommunalt stöd och
har i dag 25 mil godkända
skoterleder att rusta upp,
med hjälp av medlemsavgifter. Tidigare hade de ett
lotteri som hjälpte till att finansiera, men i år hinner de
inte få i gång något sådant,
då klubben just startat, sedan några år i träda. Håkan
Jägervang säger att när föreningen var på topp så var
det runt 200 medlemmar.
Då kostade det föreningen
60 000 till 90 000 kronor
att sköta lederna. De ideella krafterna räcker inte till
i dag.

här, men det är långt kvar
innan det skulle bli verklighet. Först och främst måste
kommunen gå in 100 procent, det krävs att kommunen är huvudman för att det
ska fungera att ta en avgift,
säger Håkan Jägervang.
Mikael Johansson säger att

Skoterleder behöver
beläggas med en avgift,
det är Sveriges snöskoterägares riksförbund,
snofed, överens om i
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dag.
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Men det dröjer innan en
lösning med avgifter lanseras i Hudiksvall
– Det förs diskussioner
och finns en önskan också

JOHANNA SUNDSTEDT
0650-355 59
johanna.sundstedt@ht.se

FAKTA
■ Körning med
snöskoter i snötäckt terräng är i
grunden tillåten,
men det finns vissa begränsningar:
Det är förbjudet
att köra på skogsoch jordbruks-

mark om det kan
orsaka skada på
skog eller mark.
■ Även länsstyrelsen och kommunen kan utfärda förbud att köra
snöskoter i områden av hänsyn till

Var rädd om dig
själv och andra!
Vaccinationerna mot den nya influensan
har startat igen. Trots att spridningen av
influensan har minskat är det troligt att
influensan kommer tillbaka med förnyad
kraft under våren. Om du vaccinerar dig
bidrar du till att minska smittspridningen
och skydda dig själv och andra.
Under vecka 2 och vecka 3 öppnar
vaccinationsmottagningarna igen.
Öppettider finns i den blå informationsfoldern som du har fått i din brevlåda
under hösten samt på www.lg.se.
Ta chansen och vaccinera dig!

www.lg.se

nu gäller det att hitta bra,
lättanvända system för att
ta kunna ta betalt. En forskargrupp på Mittuniversitetet kartlägger just nu
de olika sätten som redan
finns, och en rapport kommer i mars.
– Vi vill värna om den fria
åkningen och ha den kvar,
men på något sätt måste vi
hitta lösningar för att finansiera skoterlederna, säger
Mikael Johansson.

friluftsliv, djurliv
eller naturvård.
I nationalparker
och naturreservat
gäller särskilda
bestämmelser.
Källa: Nationella
snöskoterrådet.

