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Hej alla som bor i ett Grannsam-
verkansområde! 
 
Julen närmar sig med stormsteg 
och vi vill ta tillfället i akt och dela 
information som är bra att ha i bak-
huvudet under julhandeln och vad 
du ska tänka på om du reser bort i 
jul. 
 
Kom ihåg att alltid göra en polisan-
mälan om du blir utsatt för brott! 
Detta gör du enklast via 
www.polisen.se 

Undvik tjuven i julhandeln 
I julruschen ökar trängseln i butiker 
och köpcentrum. Det är då extra 
viktigt att vara vaksam och obser-
vant för att undvika ficktjuvar och 
bedragare.  

Tips för att minska risken att 
drabbas av brott ute i julhandeln 

 Ha helst plånbok och mobilte-
lefon i en innerficka 

 Lämna inte bagage eller andra 
ägodelar obevakade 

 Låt inte någon okänd person ta 
ansvarer för dina vardesaker 

 Undvik att förvara alla vär-
desaker på samma ställe 

 Lägg inga värdesaker i barn-
vagnen eller kundvagnen 

 Skydda din kod vid uttag i 
automater 

 Lämna aldrig värdesaker i bilen 

 
Julhandel på nätet  
Det blir allt vanligare att man hand-
lar sina julklappar på nätet, istället 
för i butik. Även här har vi några 
tips för att minska risken att drab-
bas av brott. 

 Var extra försiktig med ditt kort, 
din pinkod och dina kortuppgif-
ter 

 Se upp för falska hemsidor, 
som efterliknar välkända före-
tag 

 Ha inte alla dina pengar på ditt 
bankkonto 

 Spärra ditt kort för internetköp 
och lås bara upp det när du 
ska handla 

Om du reser bort 
Slutligen vill vi dela med oss av 
några tips, om du reser bort över 
julen. Det är ofta tillfället som gör 
tjuven. Se därför till att ditt hem ser 
bebott ut, även om ingen är 
hemma. 

 Meddela grannar att du kom-
mer att vara bortrest 

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

 Ha timer på lampor och radio 
som går igång vid olika tid-
punkter 

 Undvik att tala om på sociala 
medier att du är bortrest 

Vi vill även önska er God jul och 
Gott nytt år!  
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