
 

INBROTTSVARNING FRÅN POLISEN! 

Tid/Plats, Upplands Väsby kommun 

Tisdag 11/2 13:00 – 16:00  KAVALLERIGATAN 
Fullbordat inbrott, villa/radhus 

Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall smycken stulna. 

Övrig information: 
Bildelsstölderna är vanliga nu. Stölderna sker vanligen när bilen är parkerad hemma på 
natten. Förvara aldrig nyckeln i närheten av entrédörren då länkad signal är en av 
metoderna. 

Takboxstölder förekommer i hela lokalpolisområdet. Oftast sker stölden när bilen är 
parkerad hemma. Se till att aldrig förvara något i boxen. Men - modus är att det är själva 
boxen som är målet för stölderna. Så det bästa skyddet är att alltid ta av boxen och ställa in 
den i låst utrymme.  

Var uppmärksamma på ett rek.modus inför inbrott. Det förekommer ibland att boenden 
hittat föremål utanför dörrar, på gångar m m som ”ligger i vägen” och därför flyttar på om 
man är hemma. 

Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 
114 14 

eller lämna tips på www.polisen.se 

Vid pågående brott ring alltid 112! 

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 
www.samverkanmotbrott.se 

Grannsamverkan 

2020-02-17 Lokalpolisområde Sollentuna – Upplands Väsby kommun 

http://www.polisen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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Förebyggande information om bedrägerier 
 

Vi vill med detta utskick uppmärksamma er på olika tillvägagångssätt som bedragare använder 
sig av men också hur man kan skydda sig från att bli utsatt för bedrägerier. Vi noterar att en viss 
koppling till Coronaviruset finns. Det kommer troligen att öka. 

Grannsamverkan är en god kraft som är extra viktig i dessa tider. Vi önskar att ni i grannskapet 
är måna om varandra just nu. Bedrägerierna som sker är framförallt redan existerande tillväga-
gångssätt men just nu med en tillagd Corona-aspekt av varierande art. Fortsätt att vara sunt 
kritisk till personer som rör sig i området och inte verkar höra hemma där.  

Så här kan tillvägagångssätten se ut: 
Fysiska besök  

• Gärningspersoner gör hembesök hos äldre/självisolerade där de utger sig för att vara 
från sjukvården. De erbjuder test för Coronavirus i ett försök att ta sig in i bostaden. 

• Äldre/ självisolerade personer blir kontaktade av gärningspersoner som erbjuder sig att 
handla åt dem med anledning av Coronaviruset. De drabbade ombeds ge ifrån sig 
kontokort och/eller kontanter. 

• Gärningspersoner utger sig för att vara från hemtjänsten och ska städa och sanera 
bostaden från Coronavirus. Väl inne i bostaden stjäl de mediciner, konto- kortuppgifter 
och värdesaker. 

Kontakt via telefon, mail eller sociala medier 

• Samtal kommer från t ex ”Folkhälsomyndigheten” där offret ombeds logga in med e-
legitimation – bedragaren för sedan över pengar från den drabbades konto till ett annat. 

• Telefonbedrägerier: den drabbade kontaktas via telefon av en bedragare som utger sig 
för att ringa från Folkhälsomyndigheten: bedräglig försäljning som även kan leda till 
hembesök. 

• Messengermeddelanden om att det finns tillgängliga fonder för lågin-komsttagare har 
förekommit tidigare, men nu har man lagt till ”Federala bidragsprogrammet för Corona 
virusländer”. Den drabbade ombeds att registrera sig - mot en kostnad givetvis. 

Så här kan du skydda dig 
• Lämna aldrig ut personliga uppgifter och koder på uppmaning av någon annan varken 

över telefon eller via nätet. Be att få motringa men var noga med att själv söka upp 
numret och inte ringa numret du får av personen som ringt upp dig. Kom ihåg; du 
behöver inte skynda, det är aldrig bråttom. Var även sunt kritisk vid personliga möten. 

• Öppna aldrig ett mail om du är osäker på vem avsändaren är. 
• Klicka aldrig på en länk du inte känner igen. 
• Om du handlar på nätet. Tänk dig för innan du lämnar ut dina kortuppgifter. Använd dig 

av säkra betaltjänster och i kombination med ditt Bank-id. 
• Minska pengarna på ditt konto betalkortet är knutet till. För över mellan konton vid 

behov. 
• Släpp inte in personer i din bostad om du inte är säker på vilka de är eller har träff 

bokad med dem. Kontrollera legitimation om du kan. Hantverkare? Kontrollera alltid 
med fastighetsbolaget innan du släpper in någon. 



Varning för  
falska telefonsamtal

polisen.se

Bedrägerier via falska 
telefonsamtal ökar kraftigt och 
många förlorar sina pengar 
genom att de luras att lämna 
ut kortuppgifter och koder 
eller logga in på sin bank. 

Polisen ger tips för att  
undvika att du ska drabbas. 
Sprid budskapet till alla du  
bryr dig om. 

 ¿ Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till 
någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.

 ¿ Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som 
kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon. 

 ¿ Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren 
eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det 
gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från 
banken, ett företag eller en myndighet. 

 ¿ Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga 
uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig. 

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



 

 

 

 

   
 

 

 

 

Ibland försöker bedragare lura sig in i äldre personers hem för att 
stjäla. För att du ska känna dig tryggare och minska risken att bli 
utsatt, tänk på följande: 

• Polisen ringer inte upp personer och ber dem samla ihop sina 
värdesaker. 

• Mäklare ringer inte upp personer och ber om att få värdera deras 
bostad. 

• Hantverkare kommer inte hem till er, om ni inte beställt det. 

• Varken Polis eller Banker ringer upp och ber om ert Bank-ID. 

Om något av ovanstående inträffar, ring 112 och berätta att du bli-
vit kontaktad. 

Försöker någon ta sig in till dig mot din vilja, tryck på ditt trygghets-
larm och ring om möjligt sedan 112. 

• Ha alltid ytterdörren låst. 

• Om du har dörrspärr eller säkerhetskedja, lägg på den innan du 
öppnar. 

• Förvara inte stora summor pengar hemma. 

• Förvara aldrig plånbok, smycken eller handväska synligt. Helst inte i 
hallen nära ytterdörren. 

• Be om legitimation när någon okänd ringer på dörren. 

• Släpp inte in personer du inte är helt säker på vem det är. 

• Hemtjänsten ringer alltid och meddelar om någon ny person skall 
komma till dig. 

Brott som har hänt tidigare och inte är akut, ring 114 14 och anmäl. 
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