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         Grannsamverkan 

Varning för telefonbedrägerier 
Ansvarig utgivare: Jan Olsson, Nationellt Bedrägericenter 

Internet används vid i princip alla bedrägerier som sker i dag. Antalet anmälda be-
drägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Du 
kan hjälpa till att varna.  

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året, där bedragaren 
tar kontakt med bankkunder via telefon och utger sig för att vara till exempel från 
banken eller från en myndighet. Bedragaren påstår ofta att det är bråttom och anger 
olika skäl till att personen ska använda sitt BankID, sin bankdosa eller sina koder. I 
samma ögonblick som de gör det kan bedragaren börja tömma personens konton. 

Polisen och Sveriges största banker samlar nu sina krafter för att stärka medveten-
heten hos bankkunderna. Förutom upplysning i polisens och bankernas kanaler, in-
tensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar. 

Se polisens film med tips på YouTube. 

Tips du kan dela med dig av:  

 BankID, bankdosa och dina koder är personliga värdehandlingar och nycklar 
till dina pengar. 

 Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter. 
 Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. 
 Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens 

kundtjänst för att kontrollringa. 

Lämna inte ut känsliga uppgifter via telefon eller datorn.                                         

 

…av princip köper jag inget på 

telefon eller ens vid dörren  …

extern:%20https://www.youtube.com/watch?v=0iD1Uj3AYw4
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Nationell utvärdering av Grannsamverkan 
 

Under hösten 2016 påbörjades en ”svensk” uppföljning och utvärdering av metoden  
Grannsamverkan. Utvärderingen pågår under 18 månader i 23 olika områden i 19  
Kommuner, och hälften av de medverkande områdena är flerfamiljsområden. Det är  
tack vare femtontalet engagerade lokalpolisområden och deras medarbetare som  
utvärderingen, kan genomföras. 
 

- Konceptet Grannsamverkan är en känd och beprövad metod i olika  
delar av landet och nu ska vi ta reda på vilka positiva effekter metoden  
medför, säger Anders Telsing, verksamhetsexpert BF (brottsförebyggande  
frågor) på UC Syd (Utvecklingscentrum Syd, polisen i Malmö). 
 

Arbetet med utvärderingen finansieras av Brå (Brottsförebyggande Rådet) och  
genomförs av Stöldskyddsföreningen på följande orter; Huddinge, Höganäs,  
Katrineholm, Perstorp, Lindesberg, Munkedal, Örebro, Borlänge, Kalix, Ljusdal,  
Västervik, Sollefteå, Lycksele, Sollentuna, Angered, Tierp, Husqvarna, Sävsjö,  
och Bromma. 
 
Detta är vad som finns bakom grannsamverkansskylten i en grannsamverkansförening: 

 
Minimikrav för Grannsamverkan 

1.  Vaksamhet 

     Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt 

2.  Om du är bortrest 

     Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar 

3.  Värdesaker 

     Förvara värdesaker på ett betryggande sätt 

4.  Förebyggande åtgärder 

     Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se 

 

Rekommendationer 

Inventarielista 

För inventarielista och komplettera med fotografier/videofilm av bostaden. Förvara förteckningen  

på annan plats än i hemmet. Inventarielista finns för nedladdning på www.samverkanmotbrott.se 

Märkning 

Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja vidare, det är större chans  

att du får tillbaka dem om du blir bestulen på dem och det kan hjälpa till att binda föremålet till ett visst 

inbrott om det hittas. Märkningen ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register.  

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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Solna stad - bostadsrelaterade brott, fullbordade/försök under  
april 2018 

 

Försök till bostadsinbrott: 
Oskarsrogatan, Hagalundsgatan 

Bostadsinbrott:  
Carl Malmstens väg, Björnstigen, Johan Enbergs väg 2ggr, Östervägen, Hagalundsgatan, Stråkvägen. 

 

Ett tips 

Ha inte balkongdörrar eller fönster öppna när du sover. Det finns de som fått påhälsning mitt i natten. 
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Solna stad - Förrådsinbrott under april 2018 

 

 Förrådsinbrott under aprili var 27 stycken.  

 

Förrådsinbrott har skett på följande adresser:                 
Armégatan 3ggr, Fläderstigen, Järvstigen 2ggr, Trubadurvägen 4ggr, Krysshammarvägen 4ggr, Edvin Adolphs-

sons väg 2ggr, Jungfrudansen, Råsundavägen 2ggr, Lövgatan, Törnbacken, Arvid Tydéns allé, Kyrkbacken, Erik 

Sandbergs gata, Bagartorpsringen 2ggr, Infanterigatan. 

Kontrollera ditt förråd då och då  
Kontrollera förråden minst en gång i månaden, eller helst oftare. Det är bra att ha några referensdatum när man 

senast tittade till sina saker. Tänk på att man enligt försäkringsbolagen inte kan ha för dyra föremål i förråden. De 

betalar inte ut mer än en mindre summa, när det gäller förråd även om man har haft värsta skidutrustningen, 

tennisprylarna eller vad det nu kan ha varit där. 

Om du har haft ett inbrott i ditt förråd men inte tycker att det är något att anmäla till 
ditt försäkringsbolag då det kanske inte är något av så stort värde, ska du alltid 
ändå anmäla inbrottet till polisen.  
Annars har vi ingen statistik på förrådsinbrottet och då har det för polisens del inte 
hänt. 
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Solna stad - Stöld av cyklar under april 2018. 

 

Totalt har 70 cyklar stulits i Solna, under april 2018.  

 

Stöldmärk med Märk DNA.  
Tre företag finns på den Svenska marknaden som samarbetar med 
polisen: 

 Eurosafe , SmartWater Märk DNA (grön florerande färg)  

 Selecta DNA – SSF (blå florerande färg)  

 Smart DNA (röd florerande färg) 

Vid belysning med en lampa med UV-ljus, ser man märkningen. 

Föremålen blir sökbara i hela europa, och polisen/företagen hittar dig, 
eftersom du är registrerad på just det märk-dnat de hittar på föremålet. 
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Solna stad - Stöld ur eller från bil, bildelsstöld totalt 39 i april 2018.   
 

  
Teckenförklaring: 

En grön prick = 1 brott, en grön fyrkant = 2-5 brott. En gul fyrkant = 6-10 brott.  

 

Försök till biltillgrepp:  
-------- 

 

Fullbordat biltillgrepp:  
Hagaparken, Hagalundsgatan, Hallgatan, Evenemangsgatan,Råsundavägen 2ggr, Hagbyvägen, 

Terminalvägen, Frösundaleden, Ekensbergsvägen. 

Bildelsstölder 16,  
Johan Enbergs väg, Förrådsgatan, Framstegsgatan, Armégatan 2ggr, Bygatan, Fläderstigen, 

Råsundavägen, Storgatan 2ggr, Södra Långgatan, fridensborgsvägen, Åsvägen. 

 
Stöld ur bil: 23 brott samt bildelsstölder, se kartan ovan. 
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Solna stad - statistik april 2018 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa    1 (1)  

 Försök till inbrott villa    0 (0)  

 Inbrott i lägenhet    6 (6)  

 Försök till inbrott i lägenhet     2 (3)  

 Stöld i källare/vind    25 (11)  

 stöld utan inbrott i källare/vind    2 (1)   

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    0 (1)  

 Fullbordat biltillgrepp   10 (2)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)    23 (32)  

Bildelsstöld    16 

 Stöld av motorcykel:    6 (4)  

 Stöld av moped:     4 (7)  

 Stöld av cykel:    70 (68)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   0 (7)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 3 (0)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

Ny kod för bildelsbrott har tillkommit. Nu särar man på stölbrott som gäller annat som  

stjäls ur fordon/bil och det som är rena bildelsstölder, eftersom dessa brott har ökat. 

 

Rån/väskryckning  
------- 

Stöld i bostad hos äldre: 
-------- 
 
Fickstöld, stöld av persedel någon bär med sig på allmän plats. 
Erik Sandbergs gata, Solna C Solna Torg, Solna C Hotellgatan.  
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Sundbybergs stad – bostadsinbrott i april 2018 

 

Bostadsinbrott:  
Sveavägen, Eriksvägen, Åtkomstskyddad, Valkyriavägen, Åtkomstskyddad, Hamngatan. 

Försök till inbrott 
Hamngatan, Lötsjövägen, Kavaljersbacken, Valkyriavägen. 

 

Ett tips 

Ha inte balkongdörrar eller fönster öppna när du sover. Det finns de som fått påhälsning mitt i natten. 
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Sundbyberg stad – förrådsinbrott april 2018 

 

Förrådsinbrott  
Humblegatan, Skogsbacken, Landsvägen 2ggr, Esplanaden, Skvadronsbacken, Vintergatan, Tallga-
tan, Mariagatan, Oxenstiernas allé. 

Kontrollera ditt förråd då och då  
Kontrollera förråden minst en gång i månaden, eller helst oftare. Det är bra att ha några referensdatum när man 

senast tittade till sina saker. Tänk på att man enligt försäkringsbolagen inte kan ha för dyra föremål i förråden. De 

betalar inte ut mer än en mindre summa, när det gäller förråd även om man har haft värsta skidutrustningen, 

tennisprylarna eller vad det nu kan ha varit där. 

Om du har haft ett inbrott i ditt förråd men inte tycker att det är något att anmäla till 
ditt försäkringsbolag då det kanske inte är något av så stort värde, ska du alltid 
ändå anmäla inbrottet till polisen.  
Annars har vi ingen statistik på förrådsinbrottet och då har det för polisens del inte 
hänt. 
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Sundbybergs stad – Stöld av cyklar under april 2018 

 
Totalt har 18 cyklar stulits i Sundbyberg under april 2018.   

 

 

           Stöldmärk med Märk DNA.  

Tre företag finns på den Svenska marknaden som samarbetar med polisen: 

 Eurosafe , SmartWater Märk DNA (grön florerande färg)  

 Selecta DNA – SSF (blå florerande färg)  

 Smart DNA (röd florerande färg) 

Vid belysning med en lampa med UV-ljus, ser man märkningen. 

Föremålen blir sökbara i hela europa, och polisen/företagen hittar dig, eftersom du är 
registrerad på just det märk-dnat de hittar på föremålet. 
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Sundbybergs stad - Stöld ur eller från bil, totalt 28 brott under  

april 2018 

 
 

 

Försök till biltillgrepp:  
Rissneleden, Örsvängen, Logdansvägen. 

Fullbordat biltillgrepp: 
Sundbyberg ?, Rissneleden, Gjuteribacken, Tallgatan, Vintergatan. 

 

Bildelsstöld 4 st: 
Hamngatan, Vintergatan, Madenvägen, Rissneleden. 

 
Stöld ur bil: 24 samt bildelsstölder, se kartbild ovan. 
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Sundbybergs stad - statistik april  2018 

 Bostadsrelaterade  

 Inbrott villa   2 (1)  

 Försök till inbrott villa   0 (1)  

 Inbrott i lägenhet   4 (10)  

 Försök till inbrott i lägenhet   4 (2)  

 Stöld i källare/vind   9 (4)  

 stöld utan inbrott i källare/vind   1 (0)  

 Trafikrelaterade  

 Försök till biltillgrepp    3 (2)  

 Fullbordat biltillgrepp    5 (8)  

 Stöld ur eller från motordrivet fordon (bil)   24  (32)  

 Bildelsstöld    4 

 Stöld av motorcykel:    3 (0)  

 Stöld av moped:    2 (2)  

 Stöld av cykel:    18 (31)  

 Äldrebrott  

 Stöldbrott mot äldre (väskryckning)   0 (0)  

 Stöldbrott mot äldre (i bostad utan inbrott)   1 (1)  

 Annan fickstöld, stöld ur persedel någon bär med sig mot 

äldre  

 1 (1)  

*(inom parantes) = motsvarande månad förra året. 

Ny kod för bildelsbrott har tillkommit. Nu särar man på stölbrott som gäller annat som  

stjäls ur fordon/bil och det som är rena bildelsstölder, eftersom dessa brott har ökat. 

 

Väskryckning 
---- 

Stöldbrott mot äldre i bostad 
Trädgårdsgatan. 

Fickstöld 
Lötsjövägen. 
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                             På Nationaldagen 

  

Den 6 juni kan ni träffa lokalpolisen i Solna och Sundbyberg: 

I Sundbyberg på Golfängarna kl 12.00 – 17.00 

Visning av polisbuss och provsittning för barnen samt informationsbord. 

Grannstödsbilen, Stora Ursvik grannsamverkansområde, info om grannsamverkan  

I Solna i Hagaparken kl 12.00 – 16.00 

Visning av polisbuss och provsittning för barnen samt informationsbord. 

I Hagaparken lanserar vi även Solna Stads nya grannstödsbil, där ni kan ställa frågor 
till chaufför och bisittare.                                                                                

                                     

                          

NOS-utbildning för hundägare blir:  

måndag 11 juni kl 18.30 – 20.30  

torsdag 14 juni kl 18.30 – 20.30 

hos lokalpolisen Solna, Sundbybergsvägen 15, Solna.   

Se bifogad inbjudan och anmäl dig. 

(utbildningen är totalt 2 timmar vid ett tillfälle)  
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På facebook heter vi: Polisen Solna, Sundbyberg. 

På denna sida skriver vi om stort och smått.  

Vi lägger ut information om större händelser i området, som kan påverka de boende.  

Våra poliser publicerar texter och bilder med vad dem hittar på och det kan även komma ut varningar om t.ex. 

förhöjd inbrottsstatistik, karttricket, bildelsstöder m.m. 

 

Du som är intresserad av att bli Polisens volontär kan anmäla ditt intresse via deras länk: www.polisen.se/volontar 

Kontaktuppgifter ansvarig i Solna lokalpolisområde 

Kerstin Malm 
Inspektör 

Ansvarig för Grannsamverkan och Polisens Volontärer 

Lokalpolisområde Solna 

Telefon: 010-56 307 50 

Mobil: +46 739- 10 11 76 

kerstin-e.malm@polisen.se 

 

Polismyndigheten 

171 87 Solna 

Besök: Sundbybergsvägen 15 

Övriga kontaktuppgifter 
 

010-56 902 21  Tips om inbrott. Ett telefonnummer direkt till polisradion i Stockholm. Numret är enbart för tips om 

bostadsinbrott. 

114 14 Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer i ditt närpolisområde 

112 Under pågående brott eller i annan akut situation 

http://www.polisen.se/volontar

