Grannsamverkan
Nyhetsbrev, december 2016
Hej Grannsamverkare!
Vi har nu gått in i julmånaden december med allt vad det innebär, många jagar
runt i affärer, butiker, parkeringsplatser och på vägar. Vi vill därför påminna om
att trängseln i julhandeln kan öka risken för fickstölder. Se till att ha plånboken
och mobiltelefonen i jackans innerficka eller i en väska som du kan stänga. Ha
koll på väskan och lämna den inte obevakad, ha den gärna ”framför” dig då du
bär den så att du har koll på den.
Ha inte bilen full av synliga julklappar så att det bjuder in till stöld/inbrott i
bilen, försök att dölja det på något sätt.
Allt mer av julhandeln sker nu över nätet därför är det viktigt att handla
”säkert”. På konsumentverkets hemsida finns information och en check-lista
som man kan kolla innan man bestämmer sig för att handla på nätet.
Exempelvis: var alltid misstänksam mot extremt billiga erbjudanden och
”mirakelprodukter”.
Kolla upp företaget du ska handla hos. Kontrollera att det finns trovärdiga
kontaktuppgifter till företaget och läs på internet vad andra tycker om företaget.
Läs alltid köpevillkoren eller avtalsvillkoren innan du köper något från
företaget.
(Källa: konsumentverkets hemsida, skriv e-handel i sökrutan).

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna, Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och frivilligorganisationer).

Den största risken är ändå kanske på parkeringsplatser, att få sin bil tillbucklad
av någon okänd leder till vad vi kallar för en ”parkeringsskada”. En skada på en
parkerad bil och det är okänt vem/vilket fordon som orsakat skadan. Ett tips för
att slippa detta kan vara att försöka undvika de tidpunkterna och tillfällena där
det är som mest trängsel. Kan man inte välja sina tillfällen kanske man kan välja
att parkera en bit ifrån entrén, det är oftast bättre om utrymme där.
I juletid reser vi också en hel del, en återkommande uppmaning är att ta god tid
på sig, särskilt om man ska resa med bil, det viktigaste är ju att komma fram.
Håll avstånden och anpassa hastigheten till väglaget, titta inte bara på skyltarna
för hastighetsbegränsning.
Då ni reser bort över helgerna, berätta för grannar och be dem att hålla lite extra
koll. De kanske kan skotta eller ”trampa” runt så att det ser ut som att någon är
hemma. Ha gärna belysning som tänds med timer, utomhus är belysning med
rörelsedetektor bra.
GLÖM INTE ATT GRANNSAMVERKA – det kan göras på många vis.
På www.samverkanmotbrott.nu kan ni läsa mer 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
Lämna TIPS som INTE är brådskande: E-post registrator.nord@polisen.se

Till sist vill vi önska en God Jul och ett Gott Nytt År!
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