
Har du andra vanor  
under sommartid?
Nu är det snart sommar och många ändrar sina vanor. Det kan medföra en större 
risk att utsättas för brott. Är du ute mycket är det viktigt att se upp för ficktjuvar 
och reser du bort finns det lite att tänka på för att undvika inbrott. Det är ofta små 
saker som gör stor skillnad. 

Tips för att undvika inbrott 
Alltid
Att engagera sig i grannsamverkan* har god effekt. 
Se över fastighetens skydd (t ex port).
Lås alltid dörren - även om du är hemma.
Ställ säkerhetskrav vid anbringad byggnads-

ställning eftersom inbrottsrisken höjs.
Skapa insyn - ex röj undan buskar och plank.
Markera vidtagna säkerhetsåtgärder tydligt.
Uppmärksamma okända personer i fastigheten.
Släpp inte in obehöriga i trapphuset. 
Förvara värdeföremål på säker plats hemma.
Skylta inte med värdeföremål som 

datorer, smarta telefoner eller läsplattor.

När ingen är hemma
Sätt timer på belysning och tv/radio.
Ordna med posttömning.
Meddela grannar. 
Berätta inte på telefonsvararen att ni är bortresta.
Skylta inte om att ni är bortresta i sociala medier.

Se upp för ficktjuvar! 

Tipsa polisen 
Ring 114 14, vid nösituation ring 112 

Bedrägerier
Under sommaren vill många hyra bostad under en 
kort period. Tyvärr ser bedragare sin möjlighet och 
många blir lurade på både pengar och lägenhet. 

Innan du betalar så kolla
Kolla vem är skriven på adressen, vem står på  
    kontraktet genom en kontroll via folkbokföringen.
Besök bostaden tillsammans med innehavaren 

och hyresvärden/ordföranden.
Skriv gärna ett kontrakt.

Trevlig sommar!

Skulle du drabbas 
är det viktigt att 
du anmäler det  
till Polisen. 

Vill du veta mer läs på 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/
http://samverkanmotbrott.se/
https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott

polisen.se

KORTTRICKET
Tjuven spanar in dig när du knappar in 
din kod till ditt kontokort och stjäl sedan 
kortet, oftast via något av redan tidigare 
nämnda trick. 
Dölj alltid din kod noga.

Tjuven lägger en lapp/karta över din mo-
bil eller plåbok när du exempelvis sitter 
och fikar. De ber dig om hjälp att hitta 
eller läsa något. Under tiden som du 
hjälper till stjäl de det som ligger under 
lappen/kartan.
Lägg inte värdesaker på bordet.

LAPPTRICKET

KRAMTRICKET

KLADDTRICKET

Tjuven kommer fram och kramar 
dig, ber om eld eller liknande och 
är allmänt närgången.

Tjuven snubblar in i dig och  
råkar kladda ner dig med ket-
chup, glass eller liknande. Tjuven 
försöker sedan hjälpa dig att tor-
ka bort det och när detta pågår 
blir du bestulen.

Om okända kommer nära inpå 
dig på det här sättet ska du 
säga ifrån och vara upp- 
märksam på dina värdesaker.


