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Aktuell information 

Tänk säkert i julhandeln 

Om du ska julhandla i en fysisk butik och då framförallt i större köpcentrum är det några saker du 
behöver tänka på vad gäller att skydda dig mot stölder. 

I samband med julhandeln ser polisen varje år att fickstölder och stölder ur parkerade bilar ökar. 

Du kan skydda dig genom att: 
• Inte förvara plånboken i bakfickan eller i en annan öppen synlig ficka. 
• Bära handväskan nära kroppen, gärna på magen, och ha alla fack och fickor stängda. 
• Var extra uppmärksam i större folksamlingar. Köer och platser där trängsel uppstår drar till sig 
ficktjuvar. 
• Undvik att förvara värdesaker i barnvagn eller rullator. 
• Var uppmärksam när personer är ovanligt hjälpsamma. Det kan handla om att ta bort smuts 
från kläder eller hjälp med att bära väskor. Det handlar ofta om att avleda din uppmärksamhet. 
• Lämna inte väskor eller värdesaker vid din plats, till exempel vid restaurangbesök. 
• Lämna inte julklappar eller andra värdesaker i bilen på parkeringen. 
• Kontrollera att din bil är låst då du lämnar den. Tjuvar kan använda sig av en störsändare som 
blockerar den signal som din bilnyckel sänder till bilen när du låser den. Känn därför en 
extra gång på dörren, innan du lämnar den, så att bilen verkligen är låst. 

En störsändare kan variera i utseende och storlek men ser vanligen ut ungefär som en handhål-
len kommunikationsradio med en eller flera antenner. Om du ser en person som går omkring på 
parkeringen med något som ser ut som en störsändare, ring Polisen på 11414. 

 

Grannsamverka 
Under vintermånaderna december och januari blir det tidigt mörkt utomhus under kvällar och 

nätter vilket också gör att det är den tiden på året som det sker fler stölder och inbrott i fritidshus 

och villor än under andra ljusare månader. Det skymmer redan på eftermiddagen och det blir lät-

tare för tjuvarna att röra sig i områden utan att bli sedda och upptäckta. Därför bör ni tillsammans 

med era grannar spetsa öron och ögon, ju fler som håller utkik desto bättre 

Se även över belysningen vid och omkring era hus. Montera gärna utomhusbelysning med rörel-

sesensor på baksidan av huset där tjuven ofta tar sig in genom altandörr eller fönster. Använd 

timer inomhus så att lampor i fönster tänds och släcks oregelbundet. 

Under hösten har det varit ovanligt många villainbrott och fritidshusinbrott efter Norrlandskusten 

och då även i Västernorrland.  I vårt lokalpolisområde är det Sollefteå som råkat värst ut med 

framförallt många inbrott i fritidshus.  

 

Inbrott i villa/radhus och fritidshus senaste månaderna 

Under augusti, september, oktober och november har följande antal inbrott polisanmälts i vårt 

lokalpolisområde. 

Kramfors kommun: 4 st inbrott i villa/radhus och 14 st inbrott i fritidshus. 

Härnösands kommun: 0 st inbrott i villa/radhus och 3 st inbrott i fritidshus. 

Sollefteå kommun: 4 st inbrott i villa/radhus och 33 st inbrott i fritidshus.  

Det händer att polisen påträffar gods som vi misstänker är stulet, men där det inte finns någon 

anmälan varpå den misstänkta får behålla godset. Märk ert gods och anmäl om ni får något stu-

let!  
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Se över Grannsamverkansskyltar så att de inte är skadade eller skymda, vid behov av nya skyl-

tar kontakta Hans Mellberg. 

 

Gör det svårt för tjuven att ta sig in 

Tjuvens enklaste väg in i en bostad är från bottenplanet och från platser som är insynsskyddade. 

Tänk på det här så gör du det svårare för tjuven: 

Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt 

byte för tjuvar. 

Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott. 

Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster. 

Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar. 

Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem. 

Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna 

fönster. 

 

 

Förbered innan du reser bort 

Meddela din grannsamverkans- eller byavaktssamordnare och dina grannar att du kommer att 

resa bort.  
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Tänk på att inte skriva ut i sociala medier att du är bortrest. 

Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull. 

Ha en timer på lampor och radio som går igång vid olika tidpunkter. 

Be en granne skotta din garageinfart och parkera sin bil där ibland så det ser ut som att någon är 

hemma. 

 

Bedrägerier kan drabba dig oavsett var du bor! 

Dagarna runt jul brukar polisen ta emot samtal om bedrägeriförsök som sker via e-post eller 

falska sms, där personer uppmanas att klicka på en länk. Gör inte det! Då riskerar du att dela 

lagrad innehåll och samtidigt skicka vidare stora mängder av din privata information. 

 

Tänk på: 

- Klicka aldrig på länkar i sms och mejl om du inte är helt säker på var de kommer ifrån. 

- Om du väntar på att ett paket ska levereras, gå alltid tillbaka till din beställningsbekräftelse och 

följ leveransinformationen som webbutiken lämnat. 

- Om man beställt ett paket brukar man få en kod man skall ange på utlämningsstället. Frakten 

för den aktuella varan har man redan betalat vid beställningen. 

 

Råd till dig som drabbas: 

-Det räcker inte med att raddera appen, telefonen måste återställas till fabriksinställningarna. Du 

kan söka upp guider online för just din mobil. 

- Om du är osäker på om du har laddat ner appen, kontrollera SMS-förbrukningen och se om för-

brukningen är onormal. Det kan du göra om du loggar in på din teleoperatörs hemsida. 

- Kontakta din teleoperatörs kundtjänst om du är osäker.  

 

Ett vanligt bedrägeri är att målsägaren blir uppringd av någon som utger sig för att ringa från en 
bank eller liknande. Personen talar om att målsägande håller på att bli utsatt för ett bedrägeri 
och att målsägande måste skynda sig att logga in med sitt Bank-ID för att skydda sina pengar. 
Bedragarna är oerhört skickliga och de trycker på att det är akut så målsägarna blir så stressade 
att de inte hinner tänka efter, utan de loggar in med sitt Bank-ID och ger då bedragaren kontroll 
över hela sitt konto. Varje vecka får vi in nya ärenden och det rör sig om enorma belopp. Ofta 
har målsägande fått hela sitt konto tömt. Ett helt livs besparingar kan vara borta på bara en mi-
nut. Pengarna försvinner ofta utomlands och blir ospårbara för polisen. Detta leder till enorma 
tragedier så snälla hjälp oss att informera alla ni känner – särskilt äldre är utsatta. Logga ALD-
RIG in på ditt Bank-ID på uppmaning av någon annan. Banken eller polisen behöver ALDRIG 
det för att kunna hjälpa till vid ett bedrägeri. 

 

Vi ser att många just nu får sina Facebook eller Messengerkonton kapade. Målsägarna får då ett 
meddelande från någon som de tror är en släkting eller vän. ”Vännen” säger att denne har pro-
blem med sin swish och undrar om målsägande kan hjälpa till att genomföra en swishbetalning. 
Målsägarna tror ju att de hjälper sin kompis/släkting och swishar. Senare uppdagas det att 
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vännens konto blivit kapat och att det i själva verket är en bedragare som målsägande har hjälpt 
att swisha.  
 

Läs mer: 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott-bedrageri/ 

 

 

Vi vill passa på att tacka alla våra samverkanspartners som arbetar till-
sammans med oss för att öka tryggheten och minska brottsligheten i 
vårt samhälle. Ni är viktiga!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


