
 

Grannsamverkan  
Gävle kommun 

 

INBROTT                                                                                                                                         

Börjar med att informera om inbrott i villa/radhus, lägenhet och fritidshus, som skett i Gävle 

kommun, från 29 januari-21, t.o.m. den 1 mars-21. Glädjande nog, är enbart ett ”försök till” 

inbrott anmält under den perioden. Det gäller Skidstavägen, där Gävle skidkamrater förvarar 

material, i förråd och containrar.  (Med reservation för information som inte kommit oss till-

handa) 

PÅMINNELSE                                                                                                                                    

Glädjande är också att våren är på väg, med längre, och ljusare dagar. Mer tid för utomhus 

aktiviteter i era trädgårdar, rust av boendet, fritidshus och båt.  

Glöm inte bort att städa undan dyrbara maskiner och verktyg, när ni tar en kortare rast, eller 

för att åka iväg och handla det som saknas. Tillfället gör tjuven! 

För de som är ute för att stjäla, skyr inga medel. Att stanna till vid vägkanten, intill ett 

garage, eller er trädgård. Det tar enbart sekunder, att kliva ur bilen, hämta det som är 

attraktivt för tjuven. Lasta in, sätta sig i bilen, och köra iväg. Låt inte detta hända er. Och 

framför allt. Glöm inte att stänga garageporten, låsa förrådsdörren, eller liknande, om du 

inte har full uppsikt över de ställen du/ni har värdefulla saker. 

För er som inte cyklat under vintern är det tid att serva cyklarna också. Se till att ni har effek-

tiva, och godkända lås. Komplettera med en rejäl kedja eller liknande, så att cykeln kan låsas 

fast genom ramen, i ett cykelställ, eller på annan lämplig plats. Försvåra för tjuven! 

På nästa sida kan ni läsa Transportstyrelsen information om vilka regler som gäller för en 

laglig cykel. För mer utförlig information, om t.ex. el-cyklar. Gå in på deras hemsida. 

 

BEDRÄGERIER                                                                                                                       
Fortsätt att vara misstänksamma över för er okända telefonnummer. Svara inte, och ring 

inte upp numret! Kontrollera i första hand om numret finns registrerat. 

Betala inte fakturor, där ni vet med er, att ni inte beställt varan. Ifrågasätt, maila företaget 

som skickat fakturan, och bestrid. Kontakta Konsumentombudsmannen, och polisanmäl.  

Lämna ALDRIG någonsin ut pinkoder för inloggning till ert bankkonto. Även fast den som ber 

er om det, låter vänlig och förtroendeingivande. Varken polisen, eller banken, skulle någon-

sin ringa för att be dig uppge din pinkod. 



ERBJUDANDE AV TJÄNSTER                                                                                        
Om ett företag ringer på er dörr för att erbjuda sina tjänster, Det kan gälla omläggning av 

tak, iordningställa garageuppfarten, trädgårdsarbete eller annat. Be att få ett visitkort, kont-

rollera legitimation. Står det något negativt om företaget på nätet? Kontrollera noggrant, att 

företaget är seriöst. Betala inte i förskott. Be någon om hjälp när du är osäker. Det är vanligt-

vis tryggast, att anlita företag på hemmaplan. Vad det än gäller. Då vet ni exakt vart ni ska 

vända er för att få hjälp, vid eventuella uppkomna problem. 

På Transportstyrelsen hemsida finns utförlig information om de regler som gäller för både 

vanliga cyklar och för el-cyklar, samt information för dig som funderar på att importera 

cyklar. 

- Enligt lag måste en cykel alltid ha broms och ringklocka (det finns dock inga krav på 

hur den ska se ut eller låta). Cyklar du i mörker måste cykeln också ha: 

- en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 

300 meter. Baklyktan får vara av blinkande typ om den blinkar med minst 200 

blinkningar/minut. 

- strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet 

under mörker kan föras på betryggande sätt, eller en lykta framtill som kan visa vitt 

eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter 

- röd reflex baktill 

- vit reflex framtill 

- vit eller orangegul reflex åt sidan.  

- En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött 

ljus bakåt om reflex saknas. 

RINGA 11414, ELLER 112?                                                                                            
Vid misstanke om pågående brott, ring omedelbart 112. Vid övriga fall, ring 11414. Om du 

vill tipsa polisen om något, kopiera följande länk https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/   

För att polisanmäla förlust av pass, stöld av cykel eller annat brott av enkel beskaffenhet, 

använd följande länk https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/   

FELANMÄLAN                                                                                                                
Trasig belysning på kommunens mark, pott hål i vägbanan, skymmande sikt p.g.a. hög 

växtlighet vid korsningar m.fl. platser, som kan öka risken för trafikolycka m.m. använd 

bifogad länk och anmäl till kommunen, eller ring 026-178000 

https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/355  

BRAND                                                                                                                               
Glöm inte att släcka ljusen när du går hemifrån, eller inför nattsömnen. För mer info använd 

följande länk https://www.gastrikeraddningstjanst.se/  

 

Var rädda om er! Mvh Gästrike Räddningstjänst, Brå, Gävle kommun & Polisen 

GRANNSAMVERKAN GÖR SKILLNAD! 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/
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