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Hej! 

 

Varför får du detta informationsbrev? 

Du ingår i en grannsamverkansgrupp i ditt närområde. För att få mer  

information kring grannsamverkan gå gärna in på 

 www.samverkanmotbrott.se och www.stoldskyddsforeningen.se 

_______________________________________________________________ 

 

Bostadsinbrotten har fortsatt i vårt område (Lidköping, Skara, Götene, Vara, Essunga, 

Grästorp). De orter som sticker ut lite extra är Grästorp, Skara och delar av Lidkö-

ping. Särskilt utsatt i Lidköping har ”nya” området på Majåker varit samt Sjölunda 

och Råda. 

 

Vi ser att flertalet larmade villor varit utsatta sista tiden. Har du larm ber vi dig tänka 

på följande: 

 Hela huset bör vara larmat. Tjuvens väg in i larmade villor är oftast  

genom sovrummet eller ovanvåningen som i allt för många fall saknar larm. 

 Tänk över hur dina larmdeckare sitter. Ta en extra dialog med larmbolaget att 

larmdeckarna är placerade  på bästa sätt. 

 Se till att inget skymmer larmdeckarna. 

 Göm/förvara värdesaker i larmade rum så tjuven måste bryta larmet för att ta 

sig till värdesakerna. 

 Sätt på larmet även om du bara ska vara hemifrån en kort stund. 

 Innan du skaffat ditt larm bör du sett över ditt skalskydd. Larmet är visserli-

gen avskräckande i vissa fall men hindrar inte tjuven från att göra inbrott. 

 

Att se över det viktiga skalskyddet innebär att du tittar över dina fönster/dörrar. 

 

FÖNSTER 

 Vanlig väg in för tjuven har varit att lyfta ut fönsterkasseten genom att lätt 

skruva bort listen som håller rutan på plats. Försvåra genom att skruva i  

envägsskruvar i fönsterlisterna. 

 Sätt fönsterlås/vinkelhake på fönster som är belägna på  

insynsskyddade sidor av bostaden. 

 Sätt galler eller skruva igen källarfönster. Finns även små smidiga  

tjuvar… 

 Stäng igen alla fönster när du åker hemifrån. 

 

DÖRRAR 

 Altandörren är en vanlig ingångsväg för tjuven. Se till att ha ett låsbart hand-

tag. Låt inte nyckeln sitta i eller ligga bredvid dörren. Är dörren gammal bör 

du förstärka dörrspegeln nedtill med t ex en plåt. Lätt att såga sig in eller 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/


   

   

 

 

 

sparka sönder annars. Har förekommit på flera ställen i vårt område sista  

tiden! 

 Lås alla dörrar när ni åker hemifrån. 

 Inglasade uterum är vanligt hos många. Oftast har man inget lås på dessa  

dörrar. Har man lås är de ofta lätta att bryta upp. En lätt åtgärd för att försvåra 

för tjuven att ta sig in är att lägga en träpinne i skenan så skjutdörren ej går att 

öppna utifrån. 

 

SMYCKEN  

 Förvara ABSOLUT INTE era smycken i sovrummet eller badrummet. Det är 

oerhört viktigt att ni tar det till er. Ni gör det hur lätt som helst för tjuven  

genom att förvara dessa värdesaker där. Det är de två ställena som tjuven går 

till först! 

 Lås in smycken i kassaskåp eller bankfack om möjligt. 

 

ÖVRIGA TIPS 

 Fota era smycken och värdesaker 

 Belys er tomt om möjligt med lampor med rörelsevakt 

 Var observant på om något föremål byter plats i trädgården. Vanligt  

förekommande att tjuven flyttar på saker för att kontrollera om ni är hemma. 

 Skaffa en fejk-TV lampa att sätta på när du åker hemifrån. Ser ut som du  

tittar på TV. 

 Timer på lampor. 

 Skriv inte på sociala medier att ni ska åka på semester 

 Märk stöldbegärlig egendom som t.ex. verktyg. Underlättar för oss att härleda 

stöldgods och ni kan lättare få tillbaka egendom ni blivit av med. 

 

Var uppmärksam på okända personer och bilar som rör sig i ditt område. Visa för 

dem att du sett dem genom att t.ex. vinka till dem. 

 

Tips lämnas på: Tel 114 14 eller besök www.polisen.se och fyll i tipsformulär. 

 

Har du Facebook? Gå in och gilla vår lokala sida Polisen Västra Skaraborg.  

 

 

Lycka till i ert fortsatta arbete med aktiv Grannsamverkan! 

 

Tillsammans förebygger vi brott! 
 

//Sara Jonsson 

Polisen i Lidköping 

Mail: grannsamverkan-vskaraborg.vastragotaland@polisen.se 
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