
BBRROOTTTTSSFFÖÖRREEBBYYGGGGAANNDDEE
TTIIPPSS IINNFFÖÖRR SSOOMMMMAARREENN!!
När sommaren kommer så börjar vi plocka fram saker som betingar ett värde och
därmed är attraktivt för tjuvarna. Det är lätt att glömma bort detta.
Här nedan följer lite tips och råd för att minska risken att bli av med värdefulla saker.

•Bil
Det som är attraktivt på bilen och som oftast stjäls är bilstereo, GPS, väska, dator,
verktyg, maskiner samt hjulen.
De flesta bilinbrott sker på natten. Om du har en traditionell bilstereo så plocka ut den
ur bilen eller försvåra på annat sätt möjligheten att stjäla den.
Om du är hantverkare och har verktyg/maskiner i bilen som inte går att plocka ur under
natten så ställ bilen på en upplyst plats där människor ofta passerar t.ex. nära en
busshållplats. Parkera bilen så att dörrarna, där verktygen förvaras, blockeras av något
t.ex. en vägg, en annan bil.
Lämna aldrig GPS, väskor, dator eller andra lösa föremål i bilen, inte ens för ett kortare
besök i affären eller på dagis då brott även sker på dagtid.
När du byter vinterhjulen till sommarhjul, och särskilt om du har dyrbara fälgar, så sätt
på s.k. låsmuttrar.

•Cykel
De flesta typer av cyklar stjäls men mest är det s.k. mountainbikes. Cyklar stjäls på de
flesta platser och tider. Det kan vara på villatomten, vid busshållplatsen, i centrum. Köp
ett godkänt lås och använd det alltid. Lås alltid cykeln vid ett fast föremål som t.ex. en
stolpe. Märk cykeln med t.ex. ditt personnummer.

•Motorcykel/moped
De flesta motorcyklar som stjäls är s.k. offroad/cross modeller. Många tjuvar kartlägger
var personer bor som har denna typ av fordon och gör sedan inbrott i garage och förråd
där de förvaras. Lås därför fordonet även när det är inlåst.
Lås alltid motorcykeln/mopeden när du lämnar den, med styrlåset och t.ex. med ett lås i
en bromsskiva. En moped bör även låsas fast i en stolpe eller liknande.
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•Båt
När båtar är upplagda på vintern så stjäls huvudsakligen propellrar, drev, reglage och
kvarlämnade elektronikinstrument. Ta alltså bort dessa föremål när båten lämnas.
När båten har hamnat i sjön så stjäls huvudsakligen öppna snabba styrpulpetbåtar och
båtmotorer. Båtmotorn som stjäls är oftast ganska ny och kan vara av alla tänkbara
storlekar, allt från 2-3 hk till 200 hk stjäls. Det finns även en tendens till att s.k.
vattenskotrar stjäls alltmer. För att förhindra dessa stölder så måste man använda
godkända lås och helst ha någon form av övervakning t.ex. nattvakt.

•Utemöbler
Utemöbler, grillar, gasoltuber till grillar och andra lösa föremål på tomten kan också
vara stöldbegärligt. Är du rädd om föremålen bör du se till att de är fastlåsta eller tas in i
något låst utrymme, om det är möjligt.

•Inbrott i garage/förråd
I garage och förråd förvaras många saker som är attraktiva t.ex. däck till bilar, mopeder,
cyklar, utemöbler, gräsklippare. Dessa utrymmen är ofta dåligt låsta och ibland har man
gemensamma utrymmen med flera ingångar vilket innebär att om en dörr är dåligt låst
så kommer tjuven åt alla andras saker i det gemensamma utrymmet. Se över låsningen
till dessa utrymmen och montera godkända lås.

Hur lätt tror du att det är att stjäla just DINA saker?

Vad skulle det innebära om du blir av med en eller flera av din saker?

Tänk som en tjuv när du ska fundera på brottsförebyggande
åtgärder…

För mer information och tips:

www.polisen.se
www.samverkanmotbrott.se

www.stoldskyddsforeningen.se
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