
SPF Hökerum månadsmöte 2 mars. 

 

Detta det första månadsmöte efter pandemin blev välbesökt.  60 personer hade kommit för att 

lyssna till Wilma Danielsson och Gabriella Yngvesson från Ulricehamns Sparbank och kommunpolisen 

Sven Gardell. 

Wilma och Gabriella informerade om de digitala tjänster som erbjuds, och hur vi kan använda 

bankID. De pratade även om framtidsfullmakt och testamenten. Vilka lagar och regler som gäller och 

vad som är viktigt att tänka på.  

Är du osäker så går det bra att vända sig till banken och få hjälp av bankens jurister. 

Framtidsfullmakten är ett viktigt dokument. Där talar du om vem som skall sköta din ekonomi och 

andra viktiga uppgifter när du inte klarar det själv. 

När det gäller testamenten är det viktigt att vara noga med innehållet, vem du kan testamentera till 

och framför allt att du skriver ditt testamente när du är i ditt sinnes fulla bruk.  

Wilma och Gabriella tog även upp frågan om bedrägerier som sker framför allt via telefon. Det är 

viktigt att trycka på att man aldrig ska lämna ut sina koder eller bankkonton via telefon.  

 

Kommunpolis Sven Gardell, som varit polis i 30 år, och då framför allt i Ulricehamn informerade om 

hur det ser ut i Ulricehamn med den brottsliga verksamheten. Hur desinformation påverkar oss, och 

att vi ska vara försiktiga med att ta till oss eller sprida denna information vidare. 

Sven visade även att det är ganska låg brottslighet i vår kommun. Våldet i offentlig miljö är väldigt 

liten, detta mycket på grund av att det inte finns så många festlokaler nattetid.  

Det kan förekomma våld i nära relationer, men det är inget som påverkar allmänheten i stort. 

Antalet stölder i villor har halverats, detta på grund av pandemin och heller inga villainbrott i 

Hökerum. 

De inbrott som sker i företag, lantbruk mm är ofta relaterade till internationella stöldligor, som drar 

fram över hela Sverige. 

De brott som ökar mest är telefonbedrägerierna. De som ringer är otroligt skickliga, och är du det 

minsta osäker så lägg på luren. Framför allt lämna inte ut dina koder och annan personlig 

information. 

Efter dessa intressanta föreläsningar och information blev det kaffe, smörgås och hembakad 

rulltårta, och lottdragning innan eftermiddagen avslutades. 


