
Polisen informerar
Nu står sommaren på tröskeln och många ändrar sina vanor. Är du ute mycket är det viktigt 
att se upp för ficktjuvar och reser du bort finns några tips nedan. Det är ofta små saker som 
gör stor skillnad. Följ några av tipsen så kanske du undviker att bli drabbad, är ni sedan 
fler som hjälps åt i grannsamverkan kanske hela närområdet slipper bli drabbat. Skulle du 
drabbas är det viktigt att du anmäler det till Polisen. 

Grannsamverkan
Forskning säger att i områden med grannsamver-
kan minskar brottsligheten med ungefär en fjärde-
del.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett 
samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är 
att minska brottsligheten och öka tryggheten och 
trivseln i området.

Metoden går ut på att boende i ett område hål-
ler extra uppsikt över sina grannars bostäder och 
uppmärksammar vilka som rör sig i området eller 
trappuppgången. 

Tips för att undvika inbrott
Allmänt
Att engagera sig i grannsamverkan har god effekt 

mot bostadsinbrott och andra brott.
Se över fastighetens skydd från port till lägen-

hetsdörr till exempel lås och larm.
Ta för vana att låsa dörren även om du är 

hemma.
Ställ säkerhetskrav vid anbringad byggnads-

ställning eftersom inbrottsrisken höjs.
Sträva efter att skapa insyn, undanröj buskar, 

plank eller dylikt.
Markera gärna vidtagna säkerhetsåtgärder med 

väl synlig skylt.
Var uppmärksam mot okända personer i fastig-

heten.
Släpp inte in obehöriga i trapphuset. 
Förvara värdeföremål på säker plats.
Om möjligt, skylta inte med värdeföremål så som 

datorer, platt-tv och dylikt.

När ingen är hemma
Sätt timer på belysning och radio
Ordna med posttömning
Meddela grannar om hjälp med extra uppmärk-

samhet 
Berätta inte på telefonsvararen att ni är bortresta
Skriv inte på facebook eller liknande sidor att ni 

är bortresta

Tipsa polisen på: 114 14, vid nöd ring 112
Se även: www.polisen.se, www.grannsamverkan.se, 
www.samverkanmotbrott.nu

Brott mot äldre
Brott mot äldre är tyvärr något som förekommer och 
sker oftast i den utsattes hem. De sker oftast i form 
av stölder men även bedrägerier förekommer. Åld-
ringsbrotten begås ofta av organiserade ligor som 
reser runt i ett län en kort tid för att sedan försvinna.
Så kan du skydda dig
Släpp inte in någon okänd person i bostaden
Ha alltid ytterdörren låst när du är hemma så 

ingen kan smyga in
Installera tittöga och säkerhetsbygel
Var kritisk. Begär legitimation och försök kontrol-

lera den
Förvara pengar och värdesaker inlåsta hemma så 

en tillfällig besökare inte kan ta något
Var försiktig med bankkort, bankomatkoder och 

även portkoder. 
Bedrägerier
Inför sommaren vill många hyra en bostad en under 
en kort period för ett besök i en annan stad. Tyvärr 
ser bedragare sin möjlighet och många blir lurade 
på både pengar och lägenhet. 
Innan du betalar så kolla
vem är skriven på adressen, vem står på kon-

traktet, gör en kontroll via folkbokföringen,
besök bostaden tillsammans med innehavaren 

och hyresvärden/ordföranden,
skriv ett kontrakt.

Trevlig sommar


