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Minimikrav för
Grannsamverkan

Permanentboende

1. Föra inventarieförteckning och/eller
fotografera/videofilma bostaden.

2. Märka stöldbegärlig egendom på
lämpligt  sätt. (Se nästa sida.)

3. Meddela dina grannar och/eller kontakt-
ombudet om du är bortrest mer än några
dagar.

4. Förvara värdehandlingar och värde
saker  på ett betryggande sätt.

5. Vara allmänt vaksam och kontakta
polisen om du ser något som ”är fel”.
Vid lämplig tidpunkt också informera
kontaktombudet.

Fritidsboende

1. Föra inventarieföreckning och/eller
fotografera/videofilma bostaden.

2. Märka stöldbegärlig egendom på
lämpligt sätt. (Se nästa sida.)

3. Under sommartid, 1 maj - 31 aug ska du
som fritidsboende meddela din granne
och/eller kontaktombudet om du är bort-
rest mer än några dagar. Under resten av
året bör kontinuerlig övervakning ske
genom de boendes försorg.

4. Inte förvara värdehandlingar eller
värdesaker i ditt fritidshus.

5. Vara allmänt vaksam och kontakta
polisen om du ser något som ”är fel”.
Vid lämplig tidpunkt också informera
kontaktombudet.
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Goda råd och kanske krav från ditt försäkringsbolag

Glöm inte att låsa cykeln, mopeden, motorcykeln och båten med SSF-rekommenderade lås.
(Se avsnitten Cykel-, moped- och motorcykelbrott samt Båtbrott och även sid 16.)

Registrera stöldbegärlig egendom, din båt och cykel i de speciella
register som finns för dessa.     (www.ssf.nu)

Beträffande bilen, se avsnittet Bilbrott.

Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag, t ex genom bonus
eller självriskreducering. Kontrollera med ditt bolag.
I vissa fall ställer försäkringsbolagen särskilda säkerhetskrav, vilka framgår av villkor i försäkringsbre-
vet. Ta dig tid att läsa försäkringsvillkoren. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information eller om
något är oklart.

Stöldbegärlig egendom

Kontanter Försäkring täcker bara mindre belopp
Smycken Fotograferas, kopieras i kopiator
CD- och DVD-spelare/skivor Märkning; spelare/gravyrpenna, skivor/osynligt bläck
Videokamera/Kamerautrustning Märkning med gravyrpenna
Matsilver Fotograferas
Dator Märkning med gravyrpenna
Videospelare/TV Märkning med gravyrpenna
Konst Fotograferas, ev. märkning med osynligt bläck
Telefoner Märkning med gravyrpenna
Dyrare kläder Märkning med osynligt bläck

Med gravyrpennan graveras personnummer på aktuell apparat. I inventarielistan noteras också att
apparaten är märkt. Märkningen med osynligt bläck måste förnyas vartannat år. I inventarielistan
noteras också att egendomen är märkt med osynligt bläck.

Märkta föremål är mindre attraktiva för tjuven då de är svåra att avyttra. Möjligheten att återfå stulna
föremål ökar också. Tjuvar och hälare kan lättare bindas till brott och därmed lagföras, om man hos
dem påträffar märkta föremål.

Var försiktig när du märker konst och antikviteter. Gravyr kan förstöra värdet, då är
det bättre att fotografera föremålen.




