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I den bästa av världar ska vi inte bli utsatta för brott. 

Tyvärr sker det ibland ändå. 

Brottslighet kan ta sig många olika uttryck. Det kan 

handla om försäljare som kontaktar dig per telefon och 

vill ta betalt direkt.

Du kan få telefonsamtal från personer som säger sig ringa 

från din bank och vill hjälpa dig med bankrådgivning för 

att på det viset få tillgång till dina uppgifter.

Det kan vara försäljare som knackar på din dörr, eller 

personer som uppger sig vara hantverkare från kommu-

nen och ska åtgärda något, så som el eller vatten, för att 

därefter ta betalt av dig.



Så här kan du försvåra för tjuvar och bedragare:

Se till att dörrar är stängda och låsta. 

Be hantverkare eller kommunanställda om legitimation 

när du ska ta emot hjälp i ditt hem. Var uppmärksam 

på om någon vill ha betalt direkt. Tjänster betalas sällan 

med en gång.

Lämna aldrig ut koder, bankid, mobiltelefon eller plån-

bok till någon okänd person. Om någon försöker lura 

dig eller någon i din omgivning kontakta polisen direkt.

Ring 112 vid pågående brott.

Ring 114 14 när ett brott har skett och för att lämna tips 

till polisen.



Telefon: 0486-331 00, e-post: info@torsas.se

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås

• Släpp aldrig in någon som du 

inte känner i din bostad.

• Lämna aldrig ut bank-id, koder 

eller kontouppgifter till okända.

• Begär legitimation. Torsås 

kommuns personal ska alltid 

kunna legitimera sig.

• Har du sett något, kontakta 

gärna polisen på 114 14, eller 112 

vid pågående brott.

• Kontakta gärna kommunens 

växel på 0486-331 00 så vi kan 

upplysa allmänheten.

• Läs mer om bedrägerier på 

www.polisen.se

Några enkla tips för att känna sig tryggare i vardagen:


