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Aktuell information 

Under månaderna december och januari blir det tidigt mörkt utomhus under kvällar och nätter 

vilket också gör att det är månader under året som det sker fler stölder och inbrott i fritidshus och 

villor än under andra ljusare månader. 

Se därför över belysningen vid och omkring era hus. Montera gärna utomhusbelysning med 

rörelsesensor på baksidan av huset där tjuven ofta tar sig in genom altandörr eller fönster. An-

vänd timer inomhus så att lampor i fönster tänds och släcks oregelbundet. 

I Härnösand anmäldes inga inbrott i villa/radhus under oktober men 2 st i november.1 st inbrott i 

fritidshus anmäldes i oktober men inget i november. 

I Sollefteå anmäldes 1 st försök till inbrott i villa/radhus under oktober och ett fullbordat inbrott i 

villa/radhus under november. Det anmäldes 2 st inbrott i fritidshus i oktober och 3 st i november. 

I Kramfors anmäldes det glädjande nog inga inbrott varken i villa/radhus eller fritidshus under 

oktober månad i vår brottsstatistik. I november anmäldes 2 st inbrott i villa/radhus och ett inbrott i 

fritidshus. 

 

Förhöjd risk för bostadsinbrott 

 Under förra veckan har det förekommit inbrott och trolig rekning i bostad i både Jämt-

lands och Västernorrlands län. Var därför extra vaksam på ”obehöriga” personer och 

fordon. 

Ser du något misstänkt ring polisen på 114 14. Ring 112 vid pågående inbrott. 

Här är några exempel på hur du kn försvåra för tjuvarna. 

-Bostadsinbrott förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan. Hjälp 

varandra att ta hand om bostäderna, lämna helst inte huset obevakat om du är bortrest. 

- Ha gärna timer eller rörelsesensorer på lampor. 

- Undvik att förvara värdesaker såsom guld och kontanter i bostaden. Om du har vär-

desaker hemma, lämna dem inte kvar när du reser bort. 

- Märk värdeföremål med stöldskyddsmärkningen MärkDNA. 

 

Tänk säkert i julhandeln 

Om du ska julhandla i en fysisk butik och då framförallt i större köpcentrum är det några saker du 
behöver tänka på vad gäller att skydda dig mot stölder. 

I samband med julhandeln ser polisen varje år att fickstölder och stölder ur parkerade bilar ökar. 

Du kan skydda dig genom att: 
• Inte förvara plånboken i bakfickan eller i en annan öppen 
synlig ficka. 
• Bära handväskan nära kroppen, gärna på magen, och ha alla 
fack och fickor stängda. 
• Var extra uppmärksam i större folksamlingar. Köer och platser 
där trängsel uppstår drar till sig ficktjuvar. 
• Undvik att förvara värdesaker i barnvagn eller rullator. 
• Var uppmärksam när personer är ovanligt hjälpsamma. Det 
kan handla om att ta bort smuts från kläder eller hjälp med att 
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bära väskor. Det handlar ofta om att avleda din 
uppmärksamhet. 
• Lämna inte väskor eller värdesaker vid din plats, om du lämnar 
den, vid till exempel restaurangbesök. 
• Lämna inte julklappar eller andra värdesaker i bilen på 
parkeringen. 
• Kontrollera att din bil är låst då du lämnar den. Tjuvar kan 
använda sig av en störsändare som blockerar den signal som 
din bilnyckel sänder till bilen när du låser den. Känn därför en 
extra gång på dörren, innan du lämnar den, så att bilen 
verkligen är låst. 

En störsändare kan variera i utseende och storlek men ser vanligen ut ungefär som en handhål-
len kommunikationsradio med en eller flera antenner. Om du ser en person som går omkring på 
parkeringen med något som ser ut som en störsändare, ring Polisen på 11414. 

 

 

Tänk säkert när du handlar på nätet 

Enligt en Demoskopundersökning av SSF Stöldskyddsföreningen 2019 hade så många 

som 70 procent av Sveriges befolkning inte låst sitt kort för internet- och utlandshandel. 

Är kortet öppet för online-handel så kan bedragare använda stulna kortuppgifter för köp 

på internet. 

Kriminella tar tillfället i akt när de vet att många väntar på leveranser. Inför och under julhandeln 

passar de på att samla in bankkortsuppgifter eller lura köpare på olika sätt. Antingen genom att 

de lurar av användarna kortuppgifter genom nätfiske, exempelvis genom ett falskt sms med 

PostNord eller annan paketleverantör som avsändare, där det bara är att fylla i några kortuppgif-

ter för att hämta ett bortglömt paket eller att man luras in på falska online-handelssidor och be-

ställer varor som aldrig kommer. 

Att låsa sitt kort för internethandel och köp i utlandet är det enskilt effektivaste sättet att skydda 

sig på om någon kommit över dina kortuppgifter. Genom att ha kortet stängt är det inte möjligt 

för de kriminella att använda sig av kortuppgifterna och göra köp online. Enligt SSF Stöldskydds-

föreningen är andelen som inte har sitt kort låst för online-handel alldeles för stor.  

Så här skyddar du dig när du handlar på nätet. 

• Lås alltid ditt kort för internet- och utlandsköp. 

• Klicka aldrig på länkar du är osäker på 

• Dubbelkolla alltid sidan du ska handla från genom att söka på webbadressen och hämta in-

formation om sajten. 

• Spara inte dina kortuppgifter på betalningssidan. 

• Handla från sidor som erbjuder 3D secure för säker betalning. 

• Om du upptäcker uttag eller betalningar från ditt kort, ska du omgående spärra kortet hos din 

bank. 

• Genom säkerhetskollen.se kan du få aktuell info om nätfiske som är i omlopp. 

Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. 
Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet. 
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Våld i nära relation 

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till 
polisen genom att ringa 114 14. Använd gärna kontaktpersonen i din byavakts- eller 
grannsamverkansgrupp eller annan person som du har förtroende för som stöd när du 
anmäler dessa brott. 

Om det är en akut situation, ring 112. 

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott i nära relation. 

 

 

Information från Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen   

Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder. Grundregeln är att aldrig lämna ett rum 
med levande ljus. 
 

Visst är det mysigt när vintermörkret kryper intill att tända några levande ljus. Det tycker vi 

också. Vi rekommenderar dock att du är försiktig med levande ljus då levande ljus tyvärr är or-

saken till flera bränder under julmånaden. Här kommer några allmänna råd för att minska risken 

för bränder med levande ljus: 

 Lämna inte ett rum med levande ljus utan att släcka dem först. 

 Låt inte barn eller husdjur vara ensamma med levande ljus. 

 Se till att ljusstakar står stadigt och är av obrännbart material. Undvik dekorationer eller 

ljusmanschetter som kan ta eld. 

 Dekorera inte julgruppen eller ljusstaken med brännbart material. 

 Låt tända ljus stå på säkert avstånd från gardiner eller annan inredning som kan ta eld. 

 
Varje år omkommer cirka hundra personer i bränder runt om i Sverige. Flera av dessa hade 
sannolikt överlevt om det funnits en fungerande brandvarnare. 

 

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den farliga röken och varnar dig så att 

du kan ta dig ut i säkerhet. Du bör ha minst en i din bostad, placerad i taket i hallen/rummet 

utanför sovrummet, minst 50cm från väggen. Bor du i villa med flera våningsplan bör det finnas 

minst en fungerande brandvarnare per våningsplan. Varm rök stiger uppåt, placera därför en 

brandvarnare högst upp i taket ovanför trappan. 

https://polisen.se/kontakt/polisstationer/
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Gör så här när du testar brandvarnaren: 

 Säkerställ att brandvarnaren fungerar: 

- när du satt upp den 

- med jämna mellanrum 

- när du varit bortrest 

 Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen 

 Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel den 1:a december. Dammsug 

och torka av den på utsidan. 

Ett enkelt sätt att skydda sig själv från att bli påkörd och skadad av bilar, cyklar och andra 

fordon är att bära reflex. Den som bär reflexer syns mycket bättre och på längre avstånd än 

den som inte bär reflexer. 

 

Grannsamverka 
 

Gör det svårt för tjuven att ta sig in 

Tjuvens enklaste väg in i en bostad är från bottenplanet och från platser som är insynsskyddade. 

Tänk på det här så gör du det svårare för tjuven: 

Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt 

byte för tjuvar. 

Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott. 

Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster. 

Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar. 

Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem. 

Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna 

fönster. 

 

Förbered innan du reser bort  

Meddela din grannsamverkans- eller byavaktssamordnare och dina grannar att du kommer att 

resa bort.  

Tänk på att inte skriva ut i sociala medier att du är bortrest. 

Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull. 
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Ha en timer på lampor och radio som går igång vid olika tidpunkter. 

Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också 

köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten samt parkera sin bil där ibland så det ser 

ut som att någon är hemma. 

 

Inventarielista 

Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika stöldskyddsregister på 
marknaden alternativt göra en egen inventarielista som du kompletterar med detaljerade fotogra-
fier eller filmer på stöldbegärligt föremål. Förvara inventarielistan och bilder på en annan plats än 
i hemmet, t ex i bankfacket om du inte lägger dem i ett register. Att lista sina ägodelar gör det 
också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag om det skulle uppstå en skada , t ex inbrott 
eller brand. Se också till att ha värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla föremål. 
Förvara även kvitton och värderingsintyg på en säker plats. 

 

Märkning 

Du kan skydda dina ägodelar genom att försvåra för tjuven att alls komma in i din bostad. Men 

du kan också försvåra vidare försäljning genom att märka dem. Möjligheten att få tillbaka din 

ägodel ökar också om den är märkt då polisen kan härleda den till dig när de beslagtagit stöld-

gods. På marknaden finns märkprodukter/tjänster som du kan märka dina ägodelar med. OBS! 

Var försiktig när du märker konst och antikviteter och anpassa märkmetoden till det som ska 

märkas. Gravyr t ex kan förstöra värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremålen. 

 

Besök gärna vår Facebook-sida  

Polisen södra Ångermanland 

 

Besök gärna även vår Instagram-sida 

polisen_sodra_angermanland 

 

Vi vill önska er en God Jul och  

ett Gott Nytt år! 
 
 
 
 

 


