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Näspolischefens råd till boende i flerfamiljshus 
Pengar 
–  Du bör inte förvara stora summor pengar i bostaden. Oavsett hur mycket pengar Du 
blir av med så får Du aldrig ut mer än högst några tusenlappar på hemförsäkringen 
Smycken 
–  Förvara inte heller värdefulla smycken hemma. Ett bankfack är det säkraste förva-
ringsstället 
–  Fotografera Dina värdeföremål. Förvara bilderna på ett säkert ställe  
Försäkring
Det är viktigt att ha en hemförsäkring.  
Grannsamverkan 
Undvik inbrott genom en bra kontakt 
med grannarna. Ni hjälps åt att hålla koll 
på varandras lägenheter.                                                          

Ni kan se hur tjuvar planerar eller försö-
ker göra inbrott i det hus Ni bor.  Och 
förhindrar då inbrott. 

Dörrar och  lås 
■  Lås om Dig när Du är hemma och låt 
nyckeln sitta i på insidan. 
■  Lägenhetstjuvar går runt i trapphusen 
och känner på dörrar. Är Din dörr olåst 
går de in även om Du är hemma. De tar 

handväskor med plånböcker andra värde-
föremål i hallen utan att Du märker det 
■  Även om Du bara ska vara borta en 
liten stund, måste Du låsa dörren

Fönsterlås 
Om Du bor på markplanet är det bra att ha lås om fönster, altan- och balkongdörrar 
Om du drabbats av inbrott   
1    Ring alltid polisen  
-     Om brottet är pågående, ring 112 
-    annars 11414 eller 
-     besök närmaste polisstation eller  
-     gör en anmälan via polisens webbplats 
 www.polisen.se  
 

2    Rör ingenting. Polisen kommer och söker 
 spår 

3    Om spåren inte leder till en misstänkt. läggs 
 utredningen ner. Men det betyder inte att 
 polisen ”inte bryr sig”. Kommer ytterligare 
 info arbetar polisen vidare. 
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