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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev Nr, 16 160607 

 
Hej alla Grannsamverkare! 
 
I våra grannlän har det anmälts några så kallade ”åldringsbrott” den senaste veckan. 
En man har dykt upp hemma hos äldre personer och frågat efter pengar. När 
mannen har lämnat bostaden upptäcker målsäganden att den blivit av med pengar, 
plånbok och smycken. 
 
Texten nedan är hämtad från polisen.se 
 
Förebygga brott mot äldre och funktionsnedsatta 
 
Äldre och funktionsnedsatta personer som drabbats av brott har oftast råkat ut för 
stöld i hemmet. Var kritisk mot okända besökare som ringer på. 
 
Äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga kan drabbas av brott på grund av 
sin nedsatta funktionsförmåga. Ofta handlar det om att någon stjäl pengar eller 
värdesaker genom att på olika sätt försöka lura sig in i bostaden. Det kan också röra 
sig om till exempel bedrägerier. 
 
Hur du kan skydda dig inomhus 
 
Var kritisk mot okända besökare. Begär legitimation och försök att kontrollera den. 
Ofta finns telefonnummer för kontroll. Om du släpper in någon okänd person, var 
uppmärksam på att inte fler personer smiter in när du är distraherad. 
 
Ha gärna ytterdörren låst när du är hemma, så att ingen tar sig in utan att du märker 
det. 
Förvara helst inte stora summor pengar hemma. 
Undvik att förvara pengar och värdesaker synligt, till exempel i hallen. Förvara dem 
gärna inlåsta. Då kan en tillfällig besökare inte ta något. 
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Var försiktig med bankkort, bankomatkoder och även portkoder. Förvara inte koden 
till bankomatkortet tillsammans med kortet. 
Fotografera gärna dina värdesaker och se över hur du förvarar dem. 
Hur du kan skydda dig utomhus 
Lämna inte handväskan utan uppsikt, till exempel i en kundvagn och ha gärna 
plånbok och mobiltelefon i innerfickan, inte i bakfickan. Ha inte mer pengar och kort i 
plånboken än vad du behöver. 
 
Tänk på att skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar. Förvara inte koden 
tillsammans med bankkortet. 
Undvik att förvara plånbok, nycklar, legitimation och kontokort på samma ställe. 
 
Bedrägeri 
 
Var försiktig med att lämna ut personnummer, kontonummer, bankkortsnummer eller 
dylikt till någon som påstår sig ringa från en bank eller liknande. 
Skaffa gärna en nummerpresentation till din telefon och var kritisk om någon ringer 
och utger sig för att vara en släkting eller en avlägsen bekant som vill låna pengar. 
 
 
 
 
 
 
GLÖM INTE GRANNSAMVERKA: Prata med Era grannar, tala om när ni åker bort, 
parkera bilar hos varandra, förvara inte kontanter hemma och lås in guld och silver 
som ni inte använder. Ha alltid ytterdörrar låsta och släpp aldrig in främmande 
personer i bostaden! Var uppmärksamma på främmande fordon och personer i era 
områden! Tipsa polisen med färska iakttagelser! 
 
www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 
Vi hörs! 
Carin Rodling 
Polisen Östersund 

http://www.samverkanmotbrott.nu/
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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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