
Tjuvar och rökare stör strandbesöket
Strandtjuvar och rökare är det som folk ogillar mest på stranden. Äldre badgäster stör sig mer på vattenskotrar och hundar.
Yngre tycker rökarna är mycket värre.

Dessa varma sommardagar spenderar många sin tid på stranden. Men där finns en hel del saker som vi stör oss på. En undersökning från
försäkringsbolaget If visar att strandtjuvarna är de största ”hatobjekten” på stranden. Därefter kommer de som röker i närheten.

-          Det är ju fantastiskt härligt att få svalka sig på stranden men tänk på att vi är ganska oskyddade om vi lämnar värdesaker vid handduken
när vi badar, säger Kajsa Svärd, presskontakt på If.

Under förra året anmäldes över tusen strandstölder till polisen och mörkertalet beräknas vara stort. I undersökningen framkommer också att
det man stör sig på skiljer sig åt beroende på hur gammal man är. Ju äldre man är ogillas vattenskotrar mer. Även lösa hundar är något man
uppskattar mindre med åren. Yngre tycker istället att rökare och försäljare är värre. Men att grilla på stranden tycker de flesta är ok.

-          Ofta är det yngre som kör vattenskoter så det är inte så förvånande att de också är mer accepterande men att de yngre stör sig på
cigarettrök var en positiv överraskning. Totalt sett verkar vi trivas rätt bra på stranden ändå, säger Kajsa Svärd.

Undersökningen

Har du   några hatobjekt på stranden? (Max
3 alternativ)

Alla 18-29 år 30-44 år 45-60 år 61-74 år

Strandtjuvar 52% 53% 54% 49% 53%
Folk som röker i närheten 32% 41% 42% 24% 23%
Försäljare 26% 25% 27% 28% 24%
Hundar som går lösa 25% 19% 26% 25% 29%
Vattenskotrar som kör nära land och
skrämmerbadande och för oväsen

20% 10% 15% 23% 34%

Folk som paxar plats/solstol och sedaninte är
där

19% 17% 19% 19% 21%

Ungdomar som spelar hög musikoch skränar 13% 9% 12% 14% 19%
Barn som springer och skvätter sand 11% 16% 12% 10% 5%
Folk som spelar bollsporter bland folk 8% 5% 7% 9% 10%
Folk som grillar så att det ryker och luktar 6% 6% 6% 5% 8%

Undersökningen gjordes av YouGov i feb/mars 2014 med 3 591 svarande.

If tipsar om hur du skyddar dina värdesaker på stranden

Lämna de dyrbaraste sakerna hemma som t.ex. läsplatta
Ta med en mindre summa kontanter hellre än kreditkortet
Turas om att bada, så att någon kan hålla uppsikt över sakerna.
Be grannen på handduken bredvid att hålla ett öga.
Det finns vattentäta fodral i plast som skyddar mobiltelefon och pengar när du badar.

För mer information: Kajsa Svärd, presskontakt If Sverige, 070-883 64 11, kajsa.svard@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst
uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


