
 

 

VAD KAN VI GÖRA 

 
 Boendelista på samtliga hushåll – Hålla denna uppdaterad 

 

 Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, 

altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast är mest utsatta 

 

 Vara vaksamma och nyfikna på personer/bilar/saker som inte verkar ”höra 

hemma i vårat område” 

 

 Ser vi t.ex. en person i området som vi reagerar på – Hälsa på personen och 

titta denne i ögonen (behöver inte ifrågasätta varför han/hon är här, om man 

tycker detta känns lite olustigt). Skulle detta vara en ”tjuv” så bryter man 

denna persons anonymitet, varpå denne känner obehag och risken att bli 

igenkänd/utpekad, resulterar ofta i att tjuven väljer att gå vidare, ut ur 

området – utan att göra inbrott. Skulle detta nu vara i sin ordning, så tycker 

nog personen bara att det är trevligt att man ”hejar” på varandra 

 

 Anteckna saker som ni tycker verkar konstiga – Ha gärna ett block och penna 

lätt tillgängligt (alltid svårt att hitta, då man verkligen behöver detta snabbt). 

Tänk på att man glömmer detaljer väldigt snabbt och kan lätt blanda ihop typ 

färger på kläder, bilar m.m. 

 

 Ring 114 14 för att lämna tips eller iakttagelser. Om ni tvekar, så skriv ned så 

utförligt som det går och spara anteckningen i några dagar ( ifall det blir 

något inbrott) 

 

 Är det brådskande – Tveka inte att ringa 112.  

 

 Vill/vågar man själv inte agera i en ”skarp” situation, så ha koll på 

tjuven/bilar/mopeder mm och anteckna så mycket detaljer som det går och 

ring 112. Man kan ju stå på håll och iaktta 

 

 Ett annat exempel – Ser man en person som står på baksidan av ett hus i 

området, kanske i trädgården eller på altanen – det kan vara någon i 

hantverkarkläder och ni får en ”olustkänsla”. RING då via boendelistan till 



nämnda granne och fråga om det ska vara någon där, eller inte. Vi måste 

våga detta !!! 

 

 Meddela grannar när man reser bort och om det kommer att vara någon/några 

som kommer dit och vattnar etc. 

 

 Ta hjälp med att tömma brevlådan, då ni är borta alternativt skaffa en stor 

brevlåda 

 

 Ni som använder Facebook – Tänk på att ni själva eller era barn inte skriver 

typ; ”Imorgon åker vi till Spanien i 4 veckor, det ska bli underbart” – Detta 

har hänt i andra områden, vilket resulterat i att fel person har ”snappat” upp 

detta” och man har fått inbrott. Tänk på att man kan ställa in säkerheten på 

Facebook, för att förhindra att alla kommer åt det ni skriver  

 

 Lås dörren även om ni är hemma. Mer och mer vanligt att tjuvar går i in, 

även om ni är hemma – Tjuven redan förberett sig på vad han ska säga om 

han blir påkommen 

 

 Lägg inga värdesaker i hallen, typ plånboken och nycklar ligger i jackan i 

hallen eller på hallbordet. Tar inte många sekunder för en tjuv att ta dessa 

saker. Vi måste försvåra så mycket som möjligt för tjuven 

 

 Låt inga reservnycklar finnas hemma ( i alla fall inte synligt), då ni själva är 

borta. Även om tjuven bryter sig in, så ska det vara svårt att få med sig 

godset – ska inte gå att öppna dörren inifrån med nyckel och bära ut t.ex. en 

stor tv 

 

 Var vaksamma på försäljare som kommer och ringer på. Släpp inte in dom i 

huset, utan stå utanför och prata. Det har varit fler och fler falska försäljare 

som varit runt ( DE FLESTA ÄR DOCK RIKTIGA). Man får gå på sin 

magkänsla. Tänk vilket ypperligt tillfälle för någon att få komma in i erat 

hem och se vilka värdesaker ni har, vilket slags larm m.m. De är oftast 

väldigt trevliga och ger ett mycket bra intryck. De kan ha ID brickor på sig 

med foto och telefonnummer till något kontor. Det har hänt att då man ringt 

och kontrollerat numret, så finns ingen abonnent. I något fall så har fotot 

suttit upp och ner. VAR VAKSAMMA !!!! 

 

 Lås dörren ordentligt (med alla lås) även om ni bara ska ned och handla, eller 

gå ut med hunden. Det är folk som har haft inbrott, då de har varit borta högst 

en timme 

 



 Håll garageportarna låsta – Tillfället gör tjuven 

 

 Belysningen i området måste fungera !!! Trasiga lampor måste bytas ut 

snarast. ÖKA UPPTÄCKTSRISKEN 

 

 Låt inga stegar stå mot fasaden eller ligga i trädgården, då ni inte är hemma – 

flera inbrott skett via övervåningen – Vi behöver ju inte hjälpa tjuven !!!! Låt 

inte verktyg ligga framme i trädgården som skulle kunna användas till att 

bryta upp t.ex. ett fönster  

 

 Märk era värdesaker, med speciella pennor som finns att låna på 

polisstationer. Fotografera gärna smycken, värdesaker mm. Skriv upp 

serienummer o.s.v. Använd gärna bifogad blankett. TÄNK PÅ ATT INTE 

FÖRVARA DENNA I BOSTADEN, UTAN KANSKE PÅ JOBBET 

ELLER ANNAT LÄMPLIGT STÄLLE 

 

 Använd gärna bifogad lapp, vad gäller iakttagelser, så man får med så 

mycket information som möjligt 

 

 Tänk på att tjuvar ibland kan klä sig i hantverkarkläder och på så sätt kunna 

röra sig ganska fritt i området, utan att folk reagerar  

 

 Om ni observerar en bil, motorcykel eller i vissa fall moped som inte hör 

hemma i vårat område – Nöj er inte med bara registreringsnumret (den kan 

vara falskyltad), utan skriv också upp fabrikat, färg, kännetecken, t.ex. 

krockskador, dekaler, speciella fälgar m.m. 

 

 Vad gäller signalement på personer, skriv så mycket ni bara kan, t.ex. 

klädsel, ca längd, kroppsbyggnad, tatueringar, örhängen, skägg, glasögon, 

skor, ålder, rörelsesätt (typ haltande gång) m.m. Ta ett kort med typ 

mobiltelefon – om möjligt 

 

 

 

VID BRÅDSKANDE RING 112 

 

VID ICKE BRÅDSKANDE RING 114 14 

 

E-post; polismyndigheten.vastragotaland@polisen.se 
 



 

ÖVRIG INFORMATION 

 
 Vid flertalet tillfällen, så har tjuven först ringt på dörren, för att se om någon 

är hemma. Om ingen öppnar, så bryter man sig in. Ett sådant exempel skedde 

i Lerum, då det ringde på dörren. En person var hemma och var sjuk, så hon 

orkade inte att öppna, varpå två män gick runt till baksidan av huset och 

började rycka i dörrhandtag. Den boende lyckades dock att skrämma iväg 

tjuvarna 

 

 Man kan se en tydlig ökning av inbrott som sker under kvällstid, annars har 

det alltid varit mest på dagtid, då folk är på arbetet m.m. Det är lite 

anmärkningsvärt, eftersom grannar ofta är hemma på sena eftermiddagar och 

kvällar 

 

 Nämnas kan att inbrottsrisken verkar vara som högst under oktober, 

november och december, då det mörknar tidigt på dagarna och 

upptäcktsrisken är mindre 

 

 Semestertider under sommar månaderna brukar vara ett stort problem, men 

det verkar ha vänt lite. En bidragande orsak kan ju vara just att 

gransamverkan har ökat kraftigt och det är ljust länge på dagarna. Folk är ute 

i trädgården, altanen och är förhoppningsvis mer vaksamma och nyfikna 

 

 Tjuvarna blir allt mer fräcka och kan mycket väl gå i en dörr som är olåst, 

även om någon är hemma i huset. T.ex. man grillar på baksidan, dricker lite 

vin och har allmänt trevligt och ytterdörren är olåst. Det kan vara svårt att 

märka om någon går in på framsidan och söker igenom t.ex. hallen 

 

 Ett exempel på ett ”fräckt” inbrott, var då 2 st bilar körde upp framför en 

villa. Man bröt sig in, gick in i huset, tände upp massa lampor, satte på tv;n. 

Folk som gick förbi reagerade inte eftersom allting såg normalt ut – 

Tänkvärt!! 

 

 Vanligt förekommande fel är att man ”vågar” inte ringa 114 14, utan tänker 

att det säkert är någon annan som ringt, eller att det är säkert inget ”skumt”. 

Ett stort problem – Just eran iakttagelse kan vara den avgörande biten i det 

pusslet som polisen försöker att lägga (t.ex. färgen på en bil, ett bilmärke 

e.t.c.) 



IAKTTAGELSER I SAMBAND MED INBROTT 

 
Såg idag………………………………………   Klockan………….. 

 
Personer               Hur många……………………………………… 

 

Bil                          Reg.nr……………Fabrikat/färg……………… 

 

Annat                      ..………………………………………………… 

 

Övriga kännetecken (t.ex. dekaler, trasiga ljus mm); 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Signalement (kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, klädsel, 
andra kännetecken; glasögon, skägg mm. Ev. väskor/påsar 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Vad var det som gjorde att du reagerade över denna iakttagelse? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 

 
 


