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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 13, 2014 
Hej Alla Grannsamverkare ! 

Om Ni inte redan har besökt Stöldskyddsföreningens hemsida så rekommenderar vi 
ER att göra det: www.stoldskyddsforeningen.se  
Här hittar Ni en mängd bra tips om bl.a. säkerhetsprodukter, hur Ni märker upp 
stöldbegärlig egendom etc. Nedan ser Ni ett par klipp från hemsidan som smakprov 
på hur det kan se ut.  
 
Memorera och ta till Er de allmänna råden nedan så har Ni kommit långt i det 
brottsförebyggande arbetet som Grannsamverkan innebär. 
 
Operation Märkning 
Vi talar mycket om att Ni ska märka Er stöldbegärliga egendom så Ni har möjlighet 
att få tillbaka Era saker vid en ev. stöld i Er bostad, fritidshus, bodar, garage, etc. Gå 
in på den här sidan, inspireras och få värdefull information om hur Ni gör när Ni 
märker Era saker. 
 
Denna vecka har vår polismyndighet fått egen inloggning till SSF för sökning av SSF 
märkta föremål. Nu när vi fått den möjligheten kan vi gå in och söka dygnet runt på 
föremål som är märkta med ex. mikropunktsmärkning och vi hittar då direkt ägaren 
till det stöldmärkta föremålet! 
 

Allmänna råd för att öka säkerheten i din bostad 

 Med engagerade grannar kan många brott förhindras. Gå gärna med i Grannsamverkan. 

 Ta på dig ”tjuvens glasögon” Då hittar du snabbt husets svaga punkter. Det är där du ska börja åtgärda. 

 Lägg inte plånbok, bilnycklar, mobiltelefon i hallen. 

 Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många nyckelkopior som kan var på 

drift. 

 Se till att nycklar du bär på dig inte går att härleda till din bostad. Göm aldrig nycklar i närheten av 

huset. Tjuven vet var han ska leta. 

 Lås dörrarna även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven. 

 Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen. 

 Skylta inte på nätet när du reser bort. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte 

om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg 

(Facebook, Instagram, Twitter mfl). 

 Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset. 

 Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré och altandörrar. 

 Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att t ex 

krossa dina, eller dina grannars, fönster. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte enkelt kan 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/Sakerhetsradgivning-for-privatperson/Sakerhet-for-hemmet/Bostad-fritidshus/Grannsamverkan/
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användas vid inbrott. 

 Städa inte så förtvivlat innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en vattenslang, barnleksaker i 

trädgården så att huset ser bebott ut. 

 Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändring 

måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag. 

 Be någon du känner klippa gräsmattan/skotta snö när du är bortrest. 

 Anmäl tillfällig lagring av post på adressandring.se eller be någon du känner att tömma din brevlåda 

när du reser bort under en längre period. 

 Använd en brevlåda med lås för att försvåra identitetsstöld. 

 Häng ut lite kläder på tork. 

 Be grannen slänga sina sopor i din tunna och parkera sin bil på din uppfart. Fönsterluckor hindrar insyn 

och gör ett inbrott svårare i såväl villan som i fritidshuset, men indikerar samtidigt att du inte är 

hemma. 

 Om du förvarar värdeföremål i hemmet, se till att du har rätt typ av skåp att förvara dem i eller förvara 

dina värdeföremål i bankfack. Tjuven är i första hand ute efter kontanter och sådant som snabbt går att 

omsätta i pengar; smycken, datorer, kameror och vapen. 

 Glöm aldrig bort din egen säkerhet vid t ex brand. Se alltid att ha säkra – alternativa utrymningsvägar 

via dörrar och fönster i markplan 

Kostnadsfri säkerhetsrådgivning 

Har du fler frågor? Vi ger dig kostnadfri säkerhetsrådgivning om hur du på bästa sätt ökar säkerheten 

för bilen, båten, hemmet och dig själv. Välkommen! 

Tel: 0771-SSF SSF (0771-773 773) 

E-post: info@stoldskyddsforeningen.se 

 

Operation Märkning 

Operation Märkning, med den karakteristiska ögat-symbolen, lanserades av SSF Stöldskyddsföreningen 

redan på 70-talet. Nu har vi fyllt Operation Märkning med nya produkter och tjänster för ett ännu 

effektivare stöldskydd, anpassat till en modern samtid. 

Du kan skydda värdefull egendom som till exempel dator, cykel, MC, moped, kamera, konst, bil, 

sportutrustning, båt samt betalkort och ID-handlingar. 

Stöldskyddet har två syften: dels fungerar det förebyggande eftersom det gör saker mindre 

stöldbegärliga då de är svårare att sälja vidare, dels ökar det möjligheterna att få tillbaka stulna eller 

borttappade föremål. 

Märket som avskräcker 

De medföljande varningsdekalerna visar att föremål i bostaden är stöldmärkta. Det har en 

avskräckande effekt eftersom stöldmärkta varor är svåra att sälja vidare – andrahandsvärdet minskar. 

Blir ett stöldmärkt föremål ändå stulet eller borttappat har polisen stor möjlighet att identifiera det och 

http://www.adressandring.se/
tel:0771773773
mailto:info@stoldskyddsforeningen.se
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spåra dig som ägare. 

Som användare av Operation Märkning får du inte bara en trygg och pålitlig leverantör, du bidrar också 

till vårt arbete med att göra Sverige säkrare. Stöldskyddsföreningen har inga ägare – allt överskott går 

till ideella brottsförebyggande projekt. 

Operation Märkning kan användas av privatpersoner såväl som företag och föreningar. 

Produkter som ingår i Operation Märkning är SSF DNA-märkning, SSF Bilrutemärkning och SSF 

Stöldskyddsregister. 

 

 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen i Östersund 
 
KONTAKT MED POLISEN 

- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112 

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

- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se  

- Lämna TIPS: tips.jamtland@polisen.se eller 114 14 

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

ärendet. 

 

 

GLÖM INTE SKICKA VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR   

http://www.stoldskyddsforeningen.se/Om-SSF/Vara-ideella-projekt/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/Produkter--tjanster/Sakerhet-for-hemmet/SSF-DNA-markning/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/Produkter--tjanster/Sakerhet-for-fordon/Bilrutemarkning/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/Produkter--tjanster/Sakerhet-for-hemmet/SSF-Stoldskyddsregister/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/Produkter--tjanster/Sakerhet-for-hemmet/SSF-Stoldskyddsregister/
mailto:grannsamverkan.jamtland@polisen.se
mailto:tips.jamtland@polisen.se

