Förebyggande råd och tips
Bostaden
Hjälp varandra att förhindra brott i det egna bostadsområdet genom att alla i området är engagerade
och mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller
konstigt och ringer polis vid pågående eller omedelbart nära förestående brottsligt angrepp.
Meddela gärna också dina grannar.
Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du ska vara bortrest mer än någon dag.
Be någon ta in din post, skotta bort snön, använd timer till belysningen. Försök att få det att se ut
som om någon vore hemma. Låt grannen parkera sin bil på er garageuppfart.
Tala inte in på telefonsvararen att du är bortrest. Vidarekoppla eventuellt telefonen. Meddela inte på
sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.
Förvara inte dyrbara smycken och stora kontantsummor hemma.
Fotografera/filma och märk dina värdefulla föremål. För inventarieförteckning. Förvara
dokumentationen i stöldskyddsregister eller på annan säker plats.
Lås alltid ytterdörren i bostaden, även när du är hemma.
Släpp inte in någon okänd person i bostaden. Det händer att äldre personer får besök av personer
som hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det enda syftet att stjäla. Begär
legitimation och försök att kontrollera den. Tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer
för kontroll.
Köp aldrig säkerhetsprodukter av dörrförsäljare.

Mekaniskt inbrottsskydd
Se över fönster- och dörrlås. Terrass-dörren bör som minimum ha säkerhetsspanjolett med låsbart
handtag. I fönster nåbara från mark eller via klättring (utom där snabb utrymning kan behövas, t ex
sovrum) kan alternativ till godkända lås vara fönsterspärrar eller i källarfönster plattjärn. Brytskydd
som t ex C-profil eller Secustrip kan användas till både dörr och fönster.
Allmänna platser
Se upp för ficktjuvar, speciellt i julruschen då trängseln ökar i köpcenter och i butiker, på
tunnelbanan, i rulltrappan etc. Lämna inte värdesaker obevakade i kundvagnar, barnvagnar etc. Ha
uppsikt även över ryggsäcken. Bär handväskan stängd framför dig med väsklocket/ låset inåt. Ha
plånbok och mobiltelefon i en stängd ficka – helst i innerfickan.
Lägg inte ifrån dig väskan, plånboken eller mobiltelefonen medan du slår in julklappar och andra
paket. Var även medveten och observant på exempelvis en restaurang eller ett kafé. När du går fram
till kassan eller fyller på kaffet, ta med värdesaker som handväska och mobiltelefon om inte någon i
ditt sällskap bevakar dessa.
Var observant när du tar ut pengar ur bankomater eller betalar med betalkort. Skydda dig mot
manipulerade uttagningsautomater och skimning genom att känna efter på ramen vid kortinsticket
så att en kortavläsare inte är monterad. Skydda koden genom att hålla handen över knappsatsen då
koden knappas in.

Nycklar till bilen är generellt sett mer stöldbegärliga numera i och med att de flesta bilar har
elektroniska stöldskydd och inte går att stjäla utan nyckel. Förvara nycklarna på ett säkert sätt vare
sig det är i hemmet, i omklädningsrummet, i handväskan eller i fickan.

Bilen
Töm bilen på värdesaker - den är aldrig en säker förvaringsplats. En bil full med exempelvis julklappar
kan snabbt bli tömd av någon annan. Det tar en sekund att krossa rutan. Lämna aldrig värdesaker
synligt i din bil. Det gäller inte bara på parkeringar utanför köpcenter, tjuven kan även slå till utanför
bostaden. Det är viktigt att ta in sina värdesaker från bilen även när den är parkerad hemma.
Handla säkert på Internet
Många varor och tjänster finns att köpa på nätet men det finns fallgropar och det gäller att vara lite
”streetsmart”. Var sunt eftertänksam. Betala aldrig i förskott om du inte är fullständigt säker. Vid
minsta osäkerhet är ett alternativ att beställa hem varorna och betala när man fått varan, med
faktura eller mot postförskott.
Den som handlar för större belopp på auktions- och begagnatsajter, där affären vanligtvis görs
mellan två privatpersoner, kan använda en mellanhand som Paypal eller Payson, där säljaren får
betalningen när köparen bekräftat att denne fått varan.

För bra för att vara sant? Tänk efter före
Bedrägerierna ökar kraftigt. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, är det ofta också det.
Det gäller även köp av t ex hantverkstjänster. Ta referenser (och kontrollera dem). Låt inte
godtrogenheten eller suget efter en ”kanonaffär” bedra visheten. Finns det en rimlig och trovärdig
förklaring till varans/tjänstens eventuellt avvikande låga pris? Finns kvitto? Fungerar produkten? Gör
det du kan för att inte bidra till stöld- och hälerimarknaden.

Information till Polisen
Hjälp gärna polisen med information. När ni ser något som avviker, exempelvis person(er) eller
bil(ar), ta anteckningar, ring och tipsa polisen. Det är ni själva som bäst vet vem eller vilka som rör sig
i ert område. Samarbeta över tomtgränserna eller mellan husen eller portuppgångarna och hjälp
varandra att skapa ett tryggare område.
Notera så mycket som möjligt om omständigheter vid brottet: Signalement på gärningsmän; kön,
ålder, längd, klädsel, hårfärg och form, andra kännetecken. Eventuella bilar, modell, färg eller
registreringsnummer. Flyktväg, riktning mot annan väg eller annat som kan vara viktigt som kan
meddelas anländande polis. Lämna gärna ert telefonnummer till operatören så att polisen kan nå er.

Kontaktuppgifter till polisen
Närpolisen Kista, Kista Torg 19, Kista
Reception öppen helgfri måndag, tisdag, torsdag, 12.00 - 15.00, fredag 09.00 - 12.00
Västerortspolisens huvudstation, Sundbybergsvägen 15, Solna öppen dygnet runt.
Telefon dygnet runt 114 14 Alla, icke akuta, ärenden, tips, frågor, anmälan etc.
Akut situation, vid pågående eller nära förestående brott. 112
Västerortspolisens tipstelefon 010-56 303 33
Följ och gilla oss gärna på Facebook.

