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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – Nr.8 160301 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
 
VECKANS GRANNSAMVERKANSBILDER KOMMER FRÅN FÅKER/HACKÅS 

  

   
Ca. 50 medlemmar och fler tillkommer! 
Det visar sig nu att när något "onormalt" händer i området så kontaktas kontaktombudet och råd 
inhämtas om vad göra! Det har inte hänt något sen sommaren 2015 och det är ju ett gott tecken! 
Skyltning och åtgärder som ex. kedja är ett bra ex. på avskräckande. 
Mae råkes! l 
Stig-Björn Sundell 
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INBROTT I FÖRRÅD & STÖLD AV EXTRALJUS 
Ökade antal inbrott i förråd, dock något sjunkande trend när det gäller extraljus - 
stölder.  
_________________________________ 

Stöldsäkra tips för ett tryggare sportlov 

Snart är sportlovet här och många åker på semester till fjällen eller till varmare 
breddgrader. Men resans glädjeämnen kan snabbt förtas om du drabbas av ett 
brott. Här följer SSF:s bästa tips om hur du minskar risken för att utsättas för 
stöld på resan eller i hemmet som du lämnar.  

Oavsett om resan går söderut eller till en skidort är det lätt att hamna på platser där 
det är mycket folk i rörelse och då är det extra viktigt att vara vaksam på sina 
ägodelar. 

– Pengar, kort och pass bör bäras på framsidan av kroppen och gärna i innerfickor, 
säger Lotta Mauritzson, ansvarig för rådgivningen på SSF Stöldskyddsföreningen. 
Resväskor stjäls också oftare än man kanske tror från ovaksamma resenärer och det 
är lätt för tjuven att försvinna i vimlet med en stulen väska. 

Vart du än åker så är det viktigt att tänka på att ett semestertomt hem är attraktivt för 
tjuven. 

– Innan du åker bör du prata med en granne om att hjälpa till att få ditt hem att se 
bebott ut och hålla extra uppmärksamhet på det när du är borta, säger Lotta 
Mauritzson. Grannsamverkan är en effektiv metod för att hålla inbrottstjuvarna borta. 

På skidresan behöver du också hålla koll på dina skidor. SSF rekommenderar att du 
skriver upp det unika tillverkningsnummer som finns på all nyare utrustning. Det 
underlättar för polisen om den blivit stulen och behöver identifieras. Hyr du skidor är 
det viktigt att kolla upp om din hemförsäkring täcker en eventuell förlust, eller om du 
behöver köpa till en extra försäkring. 
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– Märk också skidor och snowboards, tipsar Lotta Mauritzson. Tjuvarna undviker 
saker som är märkta, eftersom de är svårare att sälja vidare. Dessutom ökar dina 
chanser att få tillbaka det du blivit av med om föremålen är spårbara till dig.  

8 stöldsäkra tips inför sportlovet: Säkra ditt hem innan du åker 

1.  Engagera dina grannar 

2.  Komplettera din lägenhetsdörr med en vredkåpa eller säkerhetsbrevlåda – det 
hindrar inbrottsförsök 

3.  Se till att du har bra lås till husets alla fönster och dörrar 

4. Larm är ett bra komplement till mekaniska skydd och Grannsamverkan 

Håll koll på dina värdesaker på resan 

5. Tjuvarna försöker distrahera dig, var extra vaksam i större folksamlingar 

6. Håll dina värdesaker under uppsikt på offentliga platser 

Märk din skidutrustning 

7. Märk skidutrustningen med exempelvis DNA-märkning  
 
8. Skriv upp utrustningens tillverkningsnummer 

Fler tips hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se 

För mer information kontakta: 

Lotta Mauritzson, ansvarig Rådgivning, 0709-81 65 72  
lotta.mauritzson@stoldskyddsforeningen.se 

Pia Lindström, v vd SSF, 0709-10 18 08 
pia.lindstrom@stoldskyddsforeningen.se 

____________________________ 
 

https://wpyadmin.ne.cision.com/l/ohgyqqzr/www.stoldskyddsforeningen.se/privat/
mailto:lotta.mauritzson@stoldskyddsforeningen.se
mailto:pia.lindstrom@stoldskyddsforeningen.se
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Är Ni intresserade av att köpa DNA-märkning så kontaktar Ni ert försäkringsbolag 
eller www.stoldskyddsforeningen.se Ni som redan har köpt glöm inte att skicka in era 
personuppgifter till SSF så ni står som ägare till märkningen. Se SSF för detaljerad 
beskrivning hur Ni märker större gods, ex. skotrar. 
 
Nu kan Ni även registrera Er på nätet som ägare när Ni köpt en märksats: 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/dna-reg  
 

Tips på bra hemsida: 
www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 

 
 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
 

 

KONTAKT MED POLISEN 
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112 

- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som inte är brådskande: Ring 114 14 

- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se Obs! Ej Tips! 

- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: E-post registrator.nord@polisen.se   

- I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68  om Ni har upplysningar i det aktuella 

ärendet. 

 
GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   
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