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Hej alla som bor i ett Grannsam-
verkansområde! 

Julen är snart här och vi vill på-
minna er om några saker som är 
extra viktiga att ha i bakhuvudet. 

Julhandel 
Under julruschen ökar trängseln 
och risken att bli utsatt för ficktjuvar. 
Var därför extra uppmärksam på 
dina tillhörigheter!  
 
Allt fler väljer att handla sina jul-
klappar online och då ökar risken 
istället för att bli utsatt för bedrägeri. 
Gå in på sidan nedan för att läsa 
hur du kan skydda dig mot olika 
typer av bedrägeri.  
 
https://polisen.se/utsatt-for-
brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/  

En tryggare jul 
Julen är en populär tid för både 
tjuven och tända ljus. Vi vill därför 
ge er några tips för att öka inbrotts- 
och brandsäkerheten i hemmet. 

Inbrottssäkerhet 
Det är många som åker bort över 
jul- och nyårshelgen och det är ofta 
då tjuven ser sitt tillfälle att göra 
inbrott. 

Kom ihåg att meddela era grannar 
om ni är bortresta och se till att ditt 
hem ser bebott ut fast du inte är 
hemma. 

 
https://samverkanmotbrott.se/brottsfore
byggande-tips-och-atgarder/  

 
Brandsäkerhet 
December är en mysig månad med 
tända ljus och allt som hör till men 
det är också den månad då det 
uppstår flest bostadsbränder.  

Tänk på att: 

 Släcka de tända ljusen när du 
lämnar rummet 

 Använda spisgaller till den 
öppna spisen 

 Kom ihåg att stänga av spisen 
eller ha koll på långkok 

 Kontrollera din brandvarnare 
och brandsläckare 

Julefrid 
Det är många som ser fram emot 
jul och nyår, men inte alla. 
Under jul- och nyårshelgerna, lik-
som vid andra storhelger, är det 
vanligt att antalet brott i nära relat-
ion ökar.  
 
Många brott sker hemma. Polisen 
behöver din hjälp för att upptäcka 
när det händer, så att vi kan hjälpa 
den som blir utsatt. 
Du kanske hör kraftfulla dunsar i 
väggen? Eller någon som skriker 
hos grannen?  
 
Ring polisen! Hellre en gång för 
mycket. 
 
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-
typer-av-brott/brott-i-nara-relation/  
 
Avslutningsvis vill vi önska er 
alla en god jul och ett gott nytt 
år!  
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