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Hej grannsamverkare! 

 

Nu är sommaren här igen och vi vill därför påminna om vad som kan vara bra att tänka på för 

att minska risken att drabbas av inbrott.  

 

 Meddela dina grannar när du tänkt resa bort. Även om det bara är över en helg. 

 

 Förvara ALDRIG smycken i sovrummet eller badrummet. Detta är det första stället 

tjuven beger sig till. Gör det inte lätt för tjuven! 

 

 Insynsskyddade tomter löper stor risk att drabbas, öppna upp för bättre insyn. 

 

 Ha bra lås på dörrar och fönster. Särskilt på tjuvens favoritvägar som är  

fönster i bottenplan och altandörrar. Förstärk! 

 

 Förvara värdehandlingar på ett betryggande sätt. Ha inte stora summor  

kontanter hemma. 

 

 Se till att belysa bostaden även när ni är inte är hemma. Ett tips är en lampa med  

rörelsevakt utomhus och timer på lampor inomhus. 

 

 Fota och för inventarieförteckning över värdesaker. Förvara dessa foton på säkert 

ställe t ex. på arbetsplatsen, hos annan person, i kassaskåp etc. Förvara värdesaker på 

säkert ställe! 

 

 Märk stöldbegärlig egendom som t ex. verktyg. Låna gärna polisens märkutrustning. 

Polisen har stora svårigheter att hitta rätt ägare till många föremål som beslagtas från 

misstänkta på grund av att de ej är märkta. Märkning underlättar! 

 

 Tänk på att du själv måste vara aktiv i det brottsförebyggande arbetet för att hjälpa 

dig själv och dina grannar. Det hjälper inte enbart att sätta upp grannsamverkans-

skyltar. 

 

Nu är också båtsäsongen igång vilket tyvärr innebär att antalet polisanmälningar om stölder av 

båtmotorer och båtar ökar. Ni som har båt ta del av broschyren om hur du kan skydda dig mot 

båtstölder på vår hemsida www.polisen.se/skaraborg. Fler bra tips om hur du skyddar dig mot 

bostadsinbrott finner du även på den sidan. 

 

Polisen är i stort behov av tips från allmänheten för att kunna förebygga 

brott, bekämpa brottslighet och skapa trygghet i samhället.  

 

Tipsa Polisen på 114 14. Vid pågående brott ring alltid 112. 
 

 

Lycka till och så hoppas vi på en solig sommar! 

 

Vänliga hälsningar 

Sara Jonsson 

Grannsamverkan vid Polisen i Lidköping 

http://www.polisen.se/skaraborg

