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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – Nr.2 160120 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
Med anledning av inbrotten i källare som varit i länet den senaste tiden kommer här 
lite information från SSF om hur man kan brottsförebygga. Andra brott som också 
ökar i hela Sverige är nätbedrägerier. Ta del av vår information om hur Ni kan 
skydda Er vid handel på nätet. 
 
Vind och källarförråd   
I flerbostadshus är det viktigt att begränsa så att bara de behöriga har tillträde till 
vind- och källarutrymmen. I hyresfastigheter är det fastighetsägarens ansvar att 
ordna med säkerhet kring vind och källare. 
 
Att tänka på som fastighetsägare (bostadsbolag och 
bostadsrättsföreningar) 
Ha koll på antalet nycklar som finns i omlopp och vilka personer som har dessa. Om 
det är oklart eller om låsen börjar bli gamla, kan det vara en bra idé att byta lås. En 
variant är lås med kopieringsskyddade nycklar eller tag+kod. Tag+kod har fördelen 
att vara enkla att spärra ut om tagen inte lämnas tillbaka, till exempel vid flytt. 
 
Dörr och karm in till allmänna utrymmen är utsatta och kan ibland behöva förstärkas 
med brytskydd som täcker hela dörrens framkant. 
Det är viktigt att kraven för utrymning uppfylls med de lås som finns i dörrarna. 
 
Direktingångar (från utsidan) till allmänna utrymmen behöver vara av samma kvalitet 
som andra ingångar till fastigheten. Det är också viktigt att ha fungerande 
belysning.   
Att använda inbrottskyddande förrådsinredningar ger ett extra bra skydd. 
 
Förebyggande tips till dig som boende 
Förvara inte stöldbegärliga föremål som ex. maskiner och verktyg i vind- och 
källarförråd, om de inte har inbrottsskyddande förrådsinredning. 
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SSF rekommenderar att använda godkända hänglås och hänglåsbeslag i lägst klass 2 
till vind och källarförråd. 
För att öka upptäcktsrisken är det bra att gå in till vind och källarförråden lite då och 
då. Kontrollera då också om belysningen fungerar och meddela fastighetsskötaren 
om något är trasigt. 
 
Märk det som finns i förråden. Använd DNA-märkning för att märka och skydda 
exempelvis verktyg, cyklar, barnvagnar, sportutrustning och andra liknande 
värdeföremål. 
 
Dokumentera dina värdesaker i en inventarielista och registrera den i SSF 
Stöldskyddsregister. 
Källa: www.stoldskyddsforeningen.se  

Handla på internet - skydda dig 

Att handla på internet medför flera risker. Någon kan ta dina 
kontouppgifter och du kan bli lurad på den vara eller tjänst du köpt. 

Minska risken för brottet 
För att handla på internet bör du använda ett separat konto eller kreditkort som inte 
är kopplat till ditt vanliga lönekonto. Se till att ta bort krediten på kortet och sätt 
istället in en summa som motsvarar vad du ska handla för. Då minskar du den 
ekonomiska risken om ditt kortnummer skulle bli stulet. 

Många banker erbjuder också så kallade virtuella kort, där du bara får ett 
kortnummer och övriga uppgifter som behövs för att handla på nätet. Du får alltså 
inget fysiskt kort. Istället för du över exakt så stor summa som behövs för köpet till 
det virtuella kortet. När köpet är genomfört annulleras kortet. Genom att använda ett 
sådant kort löper du ingen risk om kortuppgifterna kommer i orätta händer. 

Idag erbjuder många banker låsbara kort, vilka kan hanteras via mobilappar. När du 
ska genomföra ett köp låser du tillfälligt upp ditt kort, i övrigt är det låst. 

Var vaksam på erbjudanden som är för bra för att vara sanna, oanvända 
märkeskläder till exempel som säljs för betydligt lägre priser än i affären - det kan 
handla om stöldgods. 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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När du handlar på nätet – tänk på:  
 Betala aldrig i förskott om du handlar av privatpersoner. 
 Var vaksam om motparten stressar dig att slutföra affären. 
 Använd kända och etablerade betalningstjänster när du handlar på internet. 
 Att säljaren lämnar ut sitt person- eller kontonummer skyddar dig inte från att 

bli lurad.  
 Lämna aldrig ut ditt bankkontonummer. Du vet inte vem som sätter in pengarna 

och du kan bli återbetalningsskyldig.  
 Postförskott är osäkert. Du har sällan möjlighet att kontrollera paketets innehåll 

innan du betalar för det. Men öppna gärna paketet redan på uthämtningsstället. 
 Använd säkra betalningsvägar där säkerhetsföretaget skickar uppgifter till 

säljaren att pengarna har kommit in och sedan skickar pengarna när varan 
kommit fram.  

 Begär originalkvitto, legitimera säljaren och skriv ett köpekontrakt.  
 Du kan kontrollera företag som säljer på nätet via Bolagsverket. 
 Var försiktig med att lämna ut ditt kortnummer, speciellt till företag du inte litar 

fullständigt på. Om ett oseriöst företag får dina kortuppgifter kan de dra 
betalningen flera gånger, ofta hänvisande till ett avtal de hävdar har ingåtts. 
Tänk också på att även seriösa företag i värsta fall kan bli av med din 
kortinformation. Använd tjänster som e-kort eller använd ett separat kort knutet 
till ett konto dit du för över pengar för varje transaktion. Det finns också 
lösningar där du kan låsa ditt kort via mobilappar.  

Fler tips och råd 
Konsumentverket kan ge dig mer information om hur du handlar säkert på internet. 
Hos Tullverket hittar du information om tullregler som gäller när du handlar på 
internet. 

Bedrägeri - utsatt 

Bedrägeri kan innebära att du blir lurad av en gärningsperson som leder till 
ekonomisk skada för dig. 

Viktigt att anmäla 
Du kan polisanmäla bedrägeri via telefon 114 14 eller genom att besöka en 
polisstation. Är det akut eller pågående ring 112. 

 

http://www.konsumentverket.se/
http://www.tullverket.se/
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Tänk även på 
Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om din försäkring täcker 
bedrägerier. 

Beskrivning av bedrägeri 
Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något, eller 
att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra 
att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada 
för den som blir vilseledd. 

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar falska fakturor eller lurar 
någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson 
kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från 
dennes bankkonto eller handla saker på kredit.  Källa: www.polisen.se  

Läs mera: 

https://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Bedrageri/  
 

 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
 

 

www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 
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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