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Möte på Salsta slott, torsdagkväll den14 Juni 2012
19 medlemmar slöt upp på mötet med agendan:
Bluff-fakturor och telefonförsäljare, med Uppsala Polisen som föredragare och
efterföljande diskussion.
Vi fick lära oss att vi absolut inte ska betala när vi får en bluff-faktura! Bestrid den på ett
korrekt sätt och anmäl till Svensk Handel, där du också hittar råden för hur du beter dig.
Samma företag som bluffar har också ofta egna inkassobolag. Prata med kronofogden om du
känner dig osäker eller blir orolig när du får otrevliga krav från dessa bolag.
Polisanmäla eller inte var frågan – jo det kan man göra, men anmälan hanteras på den
polismyndighet i den region det bluffande företagets organisationsnummer har sitt säte. Dvs
inte självklart Uppsala. Självklart vill polisen veta vad som händer. Däremot är det inte
självklart att det går att ta fast de som bluffar, företagen försvinner ofta lika snabbt som de
uppstår, de är otroligt slipade och förslagna, och möjligheten att lagföra dem är genom att
följa pengarnas väg och slå till där de tas ut. Den som tar ut pengarna är oftast inte heller
”skurken” bakom lurendrejeriet.
Har du redan betalat är det oftast inte lönt att stämma. Pengarna har försvunnit bakom
kulisserna.
Komodo national park – över och under vattenytan, bildvisning av Mikael Eriksson,
researrangör av dykresor i tropiska hav. Bildvisning från resa till Komodo nationalpark bjöd
på hissnande vackra bilder över och under vattenytan, från en resa på närmare 14 dagar i
trakterna av Bali. Resan arrangeras som en resa för dykvana personer med boende på en 4-

stjärning relativt nybyggd båt med alla bekvämligheter. Under resan anordnas minst 4 dyk
dagligen och på olika plaster runt nationalparkens vatten, varvat med spännande dagsutflykter
som varan-observationer.
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