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Hej alla som bor i ett Grannsamver-
kansområde! 
 

Sommaren är här och vi vill påminna er 
vad som är bra och tänka på om ni 
reser bort i sommar samt ett litet tips 
gällande båtar och båtmotorer. 

Bortrest i sommar? 
Äntligen är sommaren här! Sol, semes-
ter och andra härligheter väntar framför 
oss. Men sommaren är också inbrotts-
tjuvens högsäsong och när du reser 
bort är du extra sårbar.  
 
Vi vill därför tipsa om hur du kan förbe-
reda dig och försvåra för inbrottstjuven.  
 

Förbered innan du reser bort 
 Meddela grannar att du kom-

mer vara bortrest 
 Be någon ta hand om din post 

så inte brevlådan blir överfull 
 Låt grannen och dennes even-

tuella besöka parkera sin bil på 
din uppfart 

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

 Be någon klippa din gräsmatta 
 Be någon slänga sopor i din 

soptunna  

Förhindra stöld ur eller av din 
båt 
Även antalet polisanmälningar om stöl-
der av båtmotorer och båtar ökar i bör-
jan och slutet av båtsäsongen. 

Om du lämnar båten en längre tid, be 
någon om hjälp med att ha uppsyn 
över din båt och gör det du kan för att 
förhindra stölder ur eller av din båt.  

 
Kopiera och klistra in länken nedan i 
din webbläsare för att läsa polisens tips 
vad du kan göra.  
https://polisen.se/utsatt-for-
brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-
inbrott/batstold/ 

 

Vi vill även tipsa om Stöldskyddsför-
eningens utombordsmotor-märkning. 
Mer om denna hittar du på länken ne-
dan. 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/
butik/privat/stoldskyddsmarkningar/ssf-
utombordsmotor-markning/ 

 

Kontakta polisen 
112 – är nödnumret du ska ringa för 
akut hjälp och då det är fara för liv, 
egendom eller miljö. Nödnumret är till 
för dig som behöver omedelbar hjälp 
av t.ex. en polis. 

114 14 – är telefonnumret till polisen 
du ska ringa i icke akuta ärenden som 
t.ex. göra en polisanmälan eller lämna 
tips om ett brott. 

www.polisen.se – du kan även be-
söka vår webbsida för icke akuta ären-
den som t.ex. polisanmälan eller tips. 

 

 

Avslutningsvis vill vi önska dig en 
riktigt fin sommar så kommer nästa 
utskick från oss i början av hösten! 
Var rädd om dig! 
 
/Grannsamverkan LPO Gästrikland 
 


