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AKUTA SKADOR
Om du vid skada behöver akut hjälp ring till
Länsförsäkringar Stockholm motorskador.
 Dagtid 08-562 830 06
 Jourtid 020-59 00 00
 Bärgning Assistancekåren 020-912 912
 Vid skada utomlands kontakta SOS International:
+46 8 670 40 00, e-post: sos@sos.eu

SKADEANMÄLAN
Skadeanmälan görs via blanketten ”Skadeanmälan motorfordon” som kan hämtas på Länsförsäkringar Stockholms
hemsida www.lansforsakringar.se/foretag .
Skadeanmälan sänds sedan till:
Länsförsäkringar Stockholm
Box 26
832 21 FRÖSÖN
Du kan även ringa Länsförsäkringar Stockholm när
skada inträffat, se telefonnummer ovan.

TÄNK PÅ DETTA!
 Polisanmälan ska alltid göras vid inbrott,
stöld eller andra brottsrelaterade skador.
Detta görs enklast via polisens telefonnummer 114 14.
 Finns registreringsnummer ska detta anges
på skadeanmälan. Båda förarna fyller
gemensamt i blankettens framsida direkt
vid skadeplatsen.
 Notera namn, adress och telefonnummer på
eventuella vittnen till olyckan.
 Gör inga medgivanden, Länsförsäkringar gör
vållandebedömningen.

Kontaktperson vid försäkringsfrågor är hos
Länsförsäkringar Stockholm Emma Dahlgren,
telefonnummer 08-562 861 46.

Viltolyckor

Stenskott

Två av tre viltolyckor sker vid gryning och skymning när
många djur är aktiva. Rådjur är det djur som är inblandat i
flest olyckor, följt av älg och vildsvin.
2016 inträffade ca 58 000 viltolyckor.

Ett stenskott kommer när man minst anar det. Några
vanliga anledningar till ett stenskott är att grus eller en
dubb släpper från bilen framför eller vid möte.

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en viltolycka





Anpassa farten efter väglag och sikt
Glöm inte bilbältet
Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
 Tänk på att många djur är flockdjur - finns det en kan det finnas
fler
 Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
 Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig
Så här gör du om råkar ut för en viltolycka





Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
Ta hand om skadade personer
Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS
 Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt.
Använd gärna den orange viltremsan

 Håll alltid avståndet till bilen framför dig
 Ett litet stenskott kan snabbt förvandlas till en stor spricka
vid ojämnt vägunderlag, väderomslag eller av ett farthinder
 Ett stenskott med stora sprickor kan försämra sikten vid till
exempel mörkerkörning
Vad gör jag om jag får ett stenskott på rutan?
Det är viktigt att inte få in smuts och fukt i glaset som gör skadan
värre.
 Täck gärna över stenskottet med ett stenskottsplåster
 Stenskott som är mindre än en femkrona och två cm från
kant/färgat parti på rutan kan lagas
 Lagning ska ske skyndsamt, annars uppstår snabbt en spricka
 En lagning tar ca 30 minuter och självrisken är lägre än vid
byte av hela rutan
Boka en tid för lagning via
 Ryds Bilglas 0771-66 63 10 www.rydsbilglas.se
 Carglass 0771-575 575 www.carglass.se
 Samglas 0771-480 500 www.samglas.se

