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Hej alla som bor i ett Grannsamverkansområde!
Vi vill med detta utskick påminna
om vad Grannsamverkan är samt
hur man kommer i kontakt med
polisen på rätt sätt.
Vi vill även sprida aktuell information som rör bedrägerier och vad
som gäller för däcken på bilen.

Vad är Grannsamverkan?
Syftet med Grannsamverkan är att
göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet
genom ökad uppmärksamhet från
de boende i området. Målet är att
minska brottsligheten och öka
tryggheten i bostadsområden.

112
112 är nödnumret du ska ringa för
akut hjälp och då det fara för liv,
egendom eller miljö. Nödnumret
112 är till för dig som behöver
omedelbar hjälp av t.ex. polis,
räddningstjänst eller ambulans.

114 14
114 14 är telefonnumret till polisen
du ska ringa i icke akuta ärenden.
Icke akuta ärenden kan vara t.ex.
att göra en polisanmälan eller
lämna ett tips om brott.

www.polisen.se
Du kan även besöka
www.polisen.se för icke akuta
ärenden som t.ex. att göra en polisanmälan eller lämna tips om ett
brott.

Uppmärksamhet och engagemang i
att tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i det egna bostadsområdet utgör grunden för Grannsamverkan.
Vid misstanke om brott är det viktigt
att du håller hög uppmärksamhet
och noterar det du ser, t.ex. signalement, registreringsnummer och
liknande, för att sedan lämna denna
information vidare till polisen.

Kontakta polisen

Grannsamverkan
(grannsamverkan.lpo-gastrikland@polisen.se)

Ovan angivna mejladress är när
främst kontaktombudet önskar
komma i kontakt med polisen gällande Grannsamverkan. Denna
mejladress vänder man sig till om
man t.ex. vill beställa nya skyltar,
byta kontaktombud eller liknande.

Det finns ett flertal sätt att komma i
kontakt med polisen. Det är viktigt
att veta vid vilka tillfällen man ska
vända sig till de olika alternativen.

Telefon 114 14 | I akuta fall 112
Webbplats www.polisen.se
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Vinterdäck

Bedrägerier

Vintern är på ingång och likaså
frågan man ställer sig själv varje år,
”vad är det som gäller nu igen?”

Bedrägerier är en brottstyp som
fortsätter att öka. För att skydda dig
mot bedrägerier är det viktigt att
just du, i din vardag, är uppmärkssam.

När du får använda vinterdäck





Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag* under
tidsperioden 1 december –
31 mars.
Du får använda dubbdäck
under tidsperioden 1 oktober – 15 april.
Det är förbjudet att använda
dubbdäck under tidsperioden 16 april – 30 september (om det inte är, eller
förväntas vara, vinterväglag*).

*Det råder vinterväglag om det är snö,
is, snömodd eller frost på någon del av
vägbanan eller väggrenen.

Transportstyrelsen
Vi rekommenderar att du besöker
Transportstyrelsens hemsida för att
hitta all samlad information om
däck och vad som gäller:

Via länken nedan kan du få information om hur du skyddar dig mot
bedrägerier samt ladda ned ytterligare information och material som
du kan dela med dina grannar.
https://polisen.se/utsatt-forbrott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/
(kopiera länken och klistra in i din
webbläsare)

Exempel olika bedrägerier


Fakturabedrägeri



Falska sedlar



Id-kapning



Kortbedrägeri



Nätfiske, phishing



Oseriösa hantverkare



Romansbedrägeri



Telefonbedrägeri

Var rädda om er!
/Grannsamverkan
LPO Gästrikland

https://www.transportstyrelsen.se/sv/
vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/dack/
(kopiera länken och klistra in i din
webbläsare)

Telefon 114 14 | I akuta fall 112
Webbplats www.polisen.se

