Tips och råd till äldre
personer
För att öka tryggheten och minska brottsligheten

En informationsfolder från din kommun

Många äldre känner en oro över att bli utsatta för brott i
sitt hem eller då de går ut. Risken att utsättas för brott är
relativt liten men det finns saker man kan tänka på för
att göra det så svårt som möjligt för tjuven och för att
minska risken för att bli utsatt för brott.
Tänk på detta
• Lämna inte ifrån dig ditt bankkort eller din kod.
• Förvara inte din kod tillsammans med ditt bankkort.
• Skydda din kod när du tar ut pengar och ta inte ut stora
belopp av kontanter.
• Ha uppsikt över din väska.
• Använd tittöga och dörrspärr, lås alltid dörren.
• Begär legitimation av exempelvis fastighetsskötare eller
andra som vill in i bostaden, släpp inte in främlingar.
• Förvara inte dyrbara smycken eller stora summor
kontanter hemma och ha inga värdesaker i hallen.
• Var observant när det gäller okända personer samt
okända fordon runt fastigheten, ta hjälp av grannarna.
• Lämna inte ut personnummer, kontonummer, bankkortsnummer eller dylikt till någon som påstår sig ringa
från en bank eller liknande.
• Var kritisk om någon ringer och utger sig för att vara en
släkting eller en avlägsen bekant som vill låna pengar.

Anmäl alltid brott
• Det finns goda skäl till att alltid anmäla brott och
skadegörelse. Bland annat bidrar du till det
brottsförebyggande arbetet. Görs ingen anmälan om
brott har brottet officiellt inte ägt rum.
• Om du blivit av med ett bankkort eller kod ska du
omedelbart spärra detta via banken samt göra en
anmälan till polisen. Alla banker har ett särskilt
telefonnummer som man kan ringa dygnet runt.
• Har du blivit bestulen i hemmet så rör inte saker som
tjuven kan ha tagit i. Polisen kan hitta spår som leder
till ett de kan gripa gärningsmannen.
• Vid nödsituation och pågående brott ring alltid
SOS Alarm 112.
• Vid övrig polisanmälan eller vid tips ring till Polisen
via telefonnummer 114 14 (tryck 0 för telefonist) eller
besök polisstationen i Arboga.

Grannsamverkan
Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de
boende hjälps åt att hålla uppsikt i bostadsområdet.
Polisen har informationsmaterial om grannsamverkan
och anordnar utbildningar för intresserade.
Är du och dina grannar intresserade av att vara med i
grannsamverkan?
Kontakta närpolis Tomas Persson med särskilt ansvar för
grannsamverkan;
telefon: 010-56 76 144 eller
e-post: tomas-al.persson@polisen.se

Kontakta gärna brottsförebyggande rådet om du har tips
och idéer som kan göra Arboga till en tryggare
kommun.
Kommunens växel nås på;
telefon: 0589-870 00
e-post: arboga.kommun@arboga.se

