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Synpunkter eller förslag som du har:
Hejsan! Då det råder hög brandrisk i hela Sverige och senast idag
rapporterades det en (dock mindre) brand här i Olofström, önskar jag att
det finns mer information tillgänglig för alla som är ute i skogarna och
andra ställen där grillnings-möjligheter finns. Jag är orolig eftersom jag på
min springtur runt Halen såg att det var personer som utnyttjade grillen i
skogen, men inte verkade förstå allvaret med ett eldningsförbud trots att
jag snällt påpekade att det inte är så smart att elda stora lågor i skogen
under denna torra period. Kanske en skylt som förklarar vad
eldningsförbud innebär, varför man har det och att det faktiskt är något
man kan straffas för om det går illa till, vore en bra idé att sätta upp vid alla
allmänna grillplatser? Detta bör också stå på flera språk så även de som
inte läser svenska kan förstå. Det är så tråkigt om vår fina skog och mark
ska bli till aska för att någon inte förstod att det råder eldningsförbud i
området.

Svar:
Hej!
Tack för din synpunkt till oss om eldningsinformation. Idag den 24 juli har
Länsstyrelsen fattat beslut om totalt eldningsförbud. Det innebär att bifogad
information om eldning kommer anslås på våra grillplatser.
Med vänlig hälsning
Daniel Ottosson
Teknisk samordnare Offentlig miljö

Se bilaga på sidan 2

Olofströms kommun
Organisationsnummer: 212000-0811

Box 302
293 24 Olofström
Tel. 0454-930 00

Fax: 0454-937 40
E-post: ks@olofstrom.se
Hemsida: www.olofstrom.se

TOTALT GRILL- OCH ELDNINGSFÖRBUD!

Från och med 24 juli råder totalt grill- och eldningsförbud i Blekinge län. Det gäller
alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Att bryta mot förbudet är
straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

TOTALES GRILL UND FEURVERBOT IN BLEKINGE
Totales Grill und Feuerverbot in Blekinge von den 24 Juli. Dies gilt für alle Typen
von Grills und Kraftstoffe überall, auch zu hause. Verstossen gegen das Verbot ist
strafbar und kann zum Geldbusse und Gefängnis fuhren.

TOTAL BAN ON GRILLING AND LIGHTING FIRES IN BLEKINGE
Since July 24 there is a total ban on lighting fires in Blekinge county. That includes
all type of grills and fuels on all places. Violation of this ban is a crime under
Swedish law.

TULENTEKO- JA GRILLAUSKIELTO ULKONA KOKO BLEKINGESSÄ
Tulentekokielto koskee kaiken tyyppistä grillausta ja tulentekoa ulkona myös
omalla tontilla. Tulentekokiellon ja grillauskiellon uhmaaminen voi johtaa
tuntuviin sakkoihin ja jopa vankilatuomioon.

Mer information:
lansstyrelsen.se/blekinge

