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Se upp för åldringsbrotten 
 

Brottsförebyggaren vid Söderortspolisen Dan Gustafsson – tel. 401 20 42 - varnar för s.k. åldringsbrott. Han 
har bl.a. sagt. 
Äldre kvinnor vilseleds ofta av 
personer som utger sig för att kom-
ma från hemtjänsten, vårdcentra-
len eller bostadsföretaget.  
De vill titta på telefonen,  köksav-
loppet eller något annat. Vanligt är 
att de säger att grannen inte är hem-
ma och att de vill låna papper och 
penna för att skriva ett meddelande. 
Personerna erbjuder sig ofta att bära 
kassar och  påsar eller att hjälpa till 
med rullatorn utanför bostaden eller 
inne i trapphuset eller i hissen.  
I ett par fall har en kvinna med en 
yngre flicka på 6-10 år lyckats lura 

sig in hos gamla. .Flickan säger sig 
varit mycket kissnödig. 
Personerna har sedan stulit pengar 
eller smycken från de boende. Ofta 
distraherar de den äldre genom att 
prata mycket. De ser till att de ham-
nar ute i köket där de fortsätter att 
prata. 
Är det två personer som lurat sig in i 
lägenheten brukar den andre perso-
nen försvinna en stund ut i lägenhe-
ten och hinner då leta reda på pengar 
och smycken att stjäla.  
Är det en person som lurat sig in i 
lägenheten, brukar han eller hon se 

till att ytterdörren inte låses. Under 
tiden i köket kan en kamrat smita in 
i lägenheten och leta reda på pengar 
eller smycken. 
Om någon annan finns i lägenheten 
(make) så lurar de honom från sov-
rummet eller vardagsrummet ut i 
köket, för att få fritt fram att gå 
igenom lägenheten för att stjäla. 
 I 20 fall har personer under sista tre 
veckorna lurat sig in i lägenheter där 
gamla bor. Där har de tillgripit 
pengar eller smycken.  

 
Drabbade områden är Bandhagen, Björkhagen, Enskede, Farsta och Hökarängen.  

 
Signalement på gärningsmän 
-   En kvinna, 50-60 år, ca 160 cm lång, gråsprängt hår. 
Rundnätt. Pratar  dålig svenska. Kommer antagligen från 
något öststatsland. Brunaktiga kläder.(i ett fall gråsprängt 
hår, i två fall ljusbrunt hår)  
-   Man 20-40 år, mörkt kort hår, välbyggd, kommer 
antagligen från något öststatsland eller. Sydeuropa. 
-   Två kvinnor i 30-45 årsåldern av utländsk härkomst, 
ev. från något öststatsland.  

-   Ensam kvinna ca 30-40 år. Kvinnan  är ca 170 cm. 
Talar svenska utan brytning.  
-   Kvinna ca 35-40 år,  ca 160 cm, utländsk härkomst, 
stickad grå mössa, svart eller brunklädd. 
-   Kissnödig flicka (åldern har varierat mellan 6 år upp 
till 10 år) runt ansikte, stickad mössa, mörka kläder 
-   En mattförsäljare, man ca 55-årsåldern, ca 165 cm 
lång, sydländskt ursprung, propert klädd i mörka kläder, 
talar svenska utan brytning 

  

Hur ska jag uppträda för att skydda mig?  
 
■  Förvara inte stora summor pengar hemma.(Lås in 

smycken) 
■  Var diskret vid uttag av pengar vid bankomat. 
■  Installera tittöga och säkerhetskedja 
■  Ha ALLTID dörren låst 
■  Be hemtjänsten, hantverkare m.fl att legitimera 

sig 
■  Rör inte saker som gärningsmannen tagit i. Poli-

sen kanske hittar spår som kan leda till att polisen 
kan gripa gärningsmannen. 

 
■Öppna inte dörren om ringklockan ringer strax 

efter hemkomst från ärende utomhus 
■  Be anhöriga att ringa innan de kommer på besök 

och bestäm tid. 
■Be grannar hålla utkik efter individer som inte 

verkar höra hemma i området eller huset 
■  Låt inte främmande personer hjälpa till att bära 

påsar, väska eller rullator, varken vid portentrén 
eller i trappuppgången  

Nyhetsbrev gratis per e-post 
            Du som vill ha nyhetsbrev per e-post utan kostnad, sänd Din e-postadress till borje@alpsten.com. 

 
Du som har frågor, hör av Dig per e-post eller mobil 

 


