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Brf Fanö och Polisen informerar
Orolig för inbrott i din bostad?
Just nu sker många bostadsinbrott i Stockholms län.
För att minska inbrotten och öka tryggheten måste vi hjälpas åt

För att minska risken för stöld i din bostad:
 Förvara inte dyrbara smycken och stora kontantsummor hemma.

Brottsförebyggande tips som försvårar för tjuven:
 Se över dina fönster- och dörrlås.
 Märk, fotografera och gör upp en lista över dina värdeföremål.
 Var vaksam på okända personer i bostadsområdet.
 Meddela dina grannar när du är bortrest.
 Be någon ta in din post eller lägga undan den så den inte syns från brevinkastet.
 Ha timer på lampor så att det tänds och släcks oregelbundet.
 Ha timer på radion så att den går igång med oregelbundna mellanrum.
 Tala inte in på telefonsvararen att du är bortrest.
 Skriv inte på sociala medier (din blogg, Facebook, Twitter, etc.) att du är bortrest.
 Vidarekoppla hemtelefonen, t ex till en mobiltelefon.

Det här kan du också göra:
 Ha ytterbelysning som tänds med rörelsevakt, speciellt vid entré- och altandörrar.
 Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus eller i låst förråd så att de inte kan

användas av tjuvarna för att bryta sig in.

Fler brottsförebyggande tips hittar du på:
www.samverkanmotbrott.se, www.stoldskyddsforeningen.se och www.polisen.se

Har du iaktagelser som kan sättas i samband med brott,
tipsa Polisen på 114 14.

Ring 112 vid misstanke om pågående eller nära förestående brott.

För boende inom Brf Fanö finns en broschyr Grannsamverkan att hämta hos jouren
på torsdagar kl 19.00. Den finns på många olika språk, bl.a. svenska, engelska,

finska, spanska och ett antal östeuropeiska och arabiska språk.
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Brf Fanö and the Police informs
Worried about burglary in your apartment?
Right now, there are many burglaries within the Stockholm County.
To reduce the burglaries and increase the security we need to help each other.

To lessen the risk of theft in your apartment:
 Do not keep expensive jewelry and large amounts of cash at home.

Crime preventive tips which makes it more difficult for a thief:
 Check your window and door locks.
 Mark, take photos of and make a list all your valuables.
 Be observant if you see unknown people in your neighbourhood.
 Notify your neighbours when you are out of town.
 Ask someone to collect your mail or to put it out of sight from the letter box.
 Use a timer so the lights in the apartment turn on and off randomly.
 Use a timer on a radio set so it’s on at random intervals.
 Do not record a message on the answering machine saying that you’re away.
 Do not write on social media (user blog, Facebook, Twitter, etc.) that you’re out of town.
 Use a call forwarding service to re-connect your home phone to e.g. a mobile phone.

Additional tips:
 Use a motion sensor switch with your outdoor lights, especially at the front door and

terrace entrances.
 Keep garden and work tools indoors or in a locked storage so thieves cannot use them to

break in.

More crime preventive tips can be found at:
www.samverkanmotbrott.se, www.stoldskyddsforeningen.se and www.polisen.se

If you see something that can be related to crimes,
tip the Police at phone 114 14.

Dial 112 if you suspect ongoing or imminent crimes.

For the residents in Brf Fanö there is a brochure Neighbourhood Watch which you
can pick up on Thursdays at 19.00 at the Fanö office at Sorögatan 45. The brochure
is available in many different languages including Swedish, English, Finnish, Spanish

and several East European and Arabic languages.


