Grannsamverkan
Vill du utveckla samverkan mot brott i ditt
bostadsområde och göra området mindre
attraktivt för brottslig verksamhet är Grannsamverkanskonceptet en effektiv brottsförebyggande metod.
Vill du veta mer?
Kontakta din kommunpolis eller besök någon av
följande webbplatser:

www.polisen.se/bostadsinbrott
www.stoldskyddsforeningen.se
www.samverkanmotbrott.se

Om du har blivit utsatt för
bostadsinbrott
Anmäl brottet till polisen så fort som möjligt genom
att ringa 112. Det är även viktigt att prata med sina
grannar och göra de uppmärksamma då inbrott
tenderar att återkomma i närområdet och genom
vaksamhet kan man förebygga framtida inbrott i
närområdet.

Kontakta polisen:
Ring 112 i nödsituation eller vid pågående brott.
För övriga ärenden, ring 114 14.

Utgivare Polismyndigheten
Produktion Kommunikationsavdelningen 2020
Foto Polismyndigheten

polisen.se

Skydda din bostad
Förhindra bostadsinbrott

Skydda dig mot bostadsinbrott

Prata med dina grannar

Exempel på skyddande åtgärder

Tänk på att

•

Förstärk inbrottsskyddet med godkända lås
och brytskydd på fönster och dörrar.

•

•

Lås fönster och dörrar även om du är borta
över dagen och lämna inte fönster på vädring.

tänka som en tjuv för att skydda dig mot
bostadsinbrott. Tjuvar tar sig vanligtvis in
genom fönster eller balkong- och altandörrar.

•

•

Installera inbrottslarm med kamera och siren.

risken för bostadsinbrott är större i insynsskyddade trädgårdar.

•

Koppla utomhusbelysning till timer och
rörelsedetektorer.

•

•

Låt inte värdeföremål ligga framme.

förvara trädgårdsredskap och andra verktyg
inomhus så att tjuven inte kan använda dem
för att ta sig in i bostaden.

•

Skriv upp detaljerat vilka värdeföremål du har.

•

Fotografera dina värdeföremål.

•

Förvara dokumentationen säkert.

Tala om för dina grannar om du planerar att vara
bortrest. Grannars nyfikenhet och engagemang
bryter den anonymitet som inbrott och stölder
sker i skydd av. Vare sig du bor i villa eller flerfamiljshus är grannars uppmärksamhet ett sätt
att förebygga brott.

Be därför grannen att
•

klippa gräsmattan.

•

undvika att skriva inlägg på sociala medier om
att du är bortrest.

•

skotta undan snö på uppfarten och trottoaren
samt lämna fotspår fram till dörren.

•

det förvaras ofta värdefull sportutrustning,
bildäck, verktyg, hantverksmaskiner med mera
i garaget och uteförrådet. Även dessa
utrymmen ska ha ordentligt inbrottsskydd.

•

lägga hushållsopor i ditt sopkärl.

•

emellanåt ställa ett fordon på din uppfart
eller parkering.

•

gå en runda i din trädgård för att se om
något ligger framme som inte funnits där
innan (t ex en tidning framför dörren, en
sten på sopkärlet eller en omkullvält trädgårdsstol).

•

vidta andra åtgärder för att hemmet ska se
bebott ut, kan vara att på olika tidpunkter
reglera eventuella persienner, rullgardiner
eller markiser.

•

kontakta polisen om de gör iakttagelser av
personer och fordon som rör sig i området
utan synbara ärenden. Viktig information är
tidpunkter, registeringsnummer och kännetecken på personer och bilar.

