Info från Polisen Region Väst - Att tänka på för att minska risken att bli utsatt för brott

På förekommen anledning så känns det som att det är dags för en uppdatering av saker att
tänka på för att minska risken att bli utsatt för brott





















Lås alltid dörren även om ni är hemma. Vanligt att tjuvarna går runt och känner på
dörrar och om de är öppna så går de in i hallen och tar värdesaker som finns där, t.ex.
bilnycklar, handväskor, plånböcker
Förvara inga värdesaker i hallen
Uppdatera er kontaktlista, så ni lätt kan nå varandra om någonting händer
Hälsa på personer som ni inte känner, detta för att bryta anonymiteten
Lämna inga stegar i trädgården utan att låsa fast dessa eller ännu bättre låsa in dessa
Lämna inga fönster på vädringsläge när ni går hemifrån
Se över dörrar och fönster så att dessa är svåra att ta sig in i för inbrottstjuvar
Se över era larm och uppdatarea dessa vid behov (tekniken går framåt) ring ert
larmbolag och fråga om det finns något att göra med ert larm. Självklart är detta
frivilligt!
Om ni har larm men inte larmar nattetid när ni ligger och sover så finns det ofta en
lösning på detta. Om man har en 2 eller 1 1/2 bostad och sover på övervåningen så kan
man larma undervåningen. Sover man på samma plan som rörelsedeckarna finns så
kan man sätta in magnetkontakter i fönster/altandörrar m.m. så att det är larmat
Ta för vana att larma, låsa ordentligt, stäng alla fönster även om ni bara ska ut en kort
stund. Tänk på att ett inbrott ska ta max 10 minuter att göra enligt tjuvarna själva
Lämna inga värdesaker framme när ni är borta. Det får inte finns något som lockar
tjuven som tittar in i er bostad som t.ex. laptop, mobiltelefoner, smycken.
När det gäller fönsterkassetter som tjuven plockar ut vid vissa inbrott, så kan man
förhindra detta genom lägga typ byggsilikon runt fönstret på insidan, vilket gör att
kassetten inte går att rubba (detta enligt en glasmästare)
Om ni har larm men inte larmar nattetid när ni ligger och sover så finns det ofta en
lösning på detta. Om man har en 2 eller 1 1/2 bostad och sover på övervåningen så kan
man larma undervåningen. Sover man på samma plan som rörelsedeckarna finns så
kan man sätta in magnetkontakter i fönster/altandörrar m.m. så att det är larmat.
Ta för vana att ha lampor tända när ni inte är hemma, så att det ser ut som någon är
hemma
Om ni skulle vakna av att det är någon i er bostad; Ring 112. Ropa t.ex. ”Hallå” och
gör tjuven uppmärksam på att ni har vaknat. Gå inte upp och konfrontera tjuven!!
En vanlig inbrottstjuv är inte där för att skada er utan för att ta era värdesaker,
meningen är att ta era saker utan att ni ska vakna och eventuellt kunna beskriva
personen för polisen. Jag har sett i många anmälningar att tjuven smiter uväg när de
förstår att de boende vaknat.



TÄNK SOM EN TJUV! Med detta menar jag att se över er egen bostad. Tänk om ni
själva skulle göra inbrott i er bostad – var skulle ni gå in då? Stärk upp där det behövs
för att minska risken för inbrott

ÖVRIGT (När ni parkerar bilen)
Tänk på när ni är ute och handlar och parkerar er bil att ni alltid känner efter så att bilen
verkligen är låst. Det händer att det finns någon person i närheten som stör signalen när ni
låser bilen och då är bilen fortfarande olåst och tjuven kan tillgripa saker ur er bil. Många går
iväg ett antal meter innan man vänder sig om och trycker på nyckeln så att bilen låser sig –
men som sagt vad stör någon ut signalen så förblir bilen olåst. Självklart ska man tömma bilen
innan man lämnar den. Förvara inga saker i bilen som kan locka tjuvarna.
Falska samtal från SOS Alarm
Enligt appen 112 så förekommer det tydligen att man blir uppringd från någon som säger sig
komma från SOS Alarm. Säger t.ex. att de vill sälja tjänster, återbetala pengar eller liknande
och efterfrågar efter kontouppgifter och BankID.
Dessa personer är inte från SOS Alarm. SOS Alarm ringer aldrig privatpersonen för att få
fram personliga eller ekonomiska uppgifter. SOS Alarm uppmanar till att aldrig lämna ut
kortnummer, personnummer eller koder.
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