
 

 

 

 

   
 

 

 

 

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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