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nyheter
Dyrt att köpa
SL-biljett kontant
LÄNET Det blir en dyr affär
för den som väljer att betala
kontant när SL:s nya zontaxa
nu har börjat gälla. Det kostar
över 60 kronor för tre zoner
– mot 33 kronor om du redan
köpt förköpsremsa.
Från den första april säljs
inte så kallade enkelbiljetter
längre, men häften med förköpta sådana gäller året ut.
De nya biljetterna kostar
olika beroende på
hur många zoner
man åker genom.
På bussen kan man
inte längre betala
kontant.
– Det gäller
att planera sitt
resande, eller ha en förköpsremsa med sig, säger Gisela
Poellinger, pressassistent på
SL.

Renare luft med
färre dubbdäck

NA

LÄN Nu vill Vägverket göra
något åt den dimma som
legat över Stockholm sedan
vårvärmen kom.
Bästa sättet att minska halten av farliga partiklar i luften
är att minska användningen
av dubbdäck, främst i tätorter.
Det kommer Vägverket, Naturvårdsverket och Sveriges
kommuner och landsting fram
till i en ny utredning.

Svårsålda bilar eldas
för försäkringspengar
Särskilt misstänksamma blir
utredarna när en bil blivit totalt
utbränd. Det är nämligen svårt att
åstadkomma en sådan brand utan
att man tillsatt syre och bensin.
Att ökningen av antalet bilbränder är särskild stor i vissa områden
tror man handlar om att ryktet
gått från mun till mun mellan folk
som känner varandra.

Bilbränderna har blivit
ﬂer i Stockholms län.
– Vi ser en tydlig trend,
säger Peter Sundman på
länskriminalen.
Både polisen och försäkringsbolagen tror
att bedrägerier ligger
bakom ökningen.
Det har blivit svårare att sälja en
begagnad bil och priserna har
sjunkit.
– Marknaden är mättad på begagnade bilar. När priserna sjunker närmar de sig försäkringsvärdet. Då kan det vara lönsammare
att elda upp bilen än att sälja den,
säger Peter Sundman, länskriminalens fordonsgrupp.
På försäkringsbolaget If, som har
cirka 30 procent av bilförsäkringarna i Sverige, har man samma bild.
– Det ligger otroligt mycket
annonser på Blocket och andra
andrahandsmarknader. Priserna
sjunker och det är svårare att sälja
sin bil snabbt i dag, säger Ulf Bäckman, informationschef på If.
Ett normalt år behandlar bo-

Det blir allt vanligare att folk bränner upp sina bilar.
laget 1 500 ärenden som gäller
brand i bil. Men när de tittade på
sin statistik för det fjärde kvartalet
2006 kom de uppseendeväckande
siffrorna: Antalet bilbränder hade
ökat med 50 procent jämfört med
fjärde kvartalet året innan. Särskilt stor var ökningen i Uppsala,
Södertälje och Norsborg.
– Man ska veta att det är otroligt
ovanligt att en parkerad bil börjar
brinna. Det sker i stort sett aldrig.
Så vi började gå igenom om det
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fanns en speciell anledning till ökningen, säger Ulf Bäckman.
Länskriminalen och polisen i
de värst drabbade områdena har
också börjat jobba med det här.
Kopplingen till försäkringsbedrägerier är tydlig.
– Det ﬁnns fall där vi vet att folk
har försökt sälja sin bil innan den
brann upp och det ﬁnns domar i
Uppsala där personer dömts för
att de eldat upp sina egna bilar,
säger Ulf Bäckman.

Det vanliga scenariot när en bil
brunnit är att bilägaren får en ny
likvärdig bil från försäkringsbolaget. Men ibland vill folk ha ut kontanter i stället.
– Tidigare brukade det inte vara
något problem om folk tjatade lite,
säger Ulf Bäckman.
Polisen rekommenderar nu försäkringsbolagen att ändra sina
rutiner.
– Vi har blivit väldigt restriktiva.
Om folk vill ha kontanter säger vi
oftast nej. Men självklart kan det
ﬁnns fall då vi säger ja. Nyligen
hade vi en gammal man som i
princip inte körde sin bil längre.
Han hade för bra argument för att
vi skulle säga nej, säger Ulf Bäckman.
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