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Inledning 

Den här veckan lägger vi extra fokus på förebyggande arbete mot våld i nära relation. Det pågår 

just nu en nationell satsning gällande det våld som vi tyvärr befarar innehåller ett stort mörkertal. 

Varje år inkommer ca 200 anmälningar i Örnsköldsviks kommun som rör våld i nära relation. 

Hemmet som för de flesta skulle beskrivas som en trygg plats är hos andra raka motsatsen. 

Julen som vi vill ska präglas av värme,omsorg och gemenskap är något som många inte får 

uppleva. 

 

Då detta våld ofta sker i hemmet så kan det pågå under väldigt lång tid utan att någon utanför 

känner till det. Vi tror dock att en del av detta skulle kunna förhindras genom ökad kunskap och 

medvetenhet hos oss medmänniskor. Kanske finns det signaler som vi kan bli bättre på att upp-

märksamma? Kanske ger vår magkänsla oss skäl till att våga fråga och visa omtanke? 

I detta brev vill vi också lämna några goda råd på hur du kan skydda dig mot bedrägerier samt 

vad du ska tänka på om du reser bort över jul. 

Är du orolig att en granne eller närstående råkar illa ut? Våga bry dig!   
 

Våld i nära relation är tyvärr vanligt förekommande under Jultiden – mot så väl vuxna som barn. 

Familjen är hemma mer tillsammans och den som är utsatt kan inte ta sin tillflykt till jobbet, 

skolan eller fritidsaktiviteterna för att få andrum. Sannolikheten minskar att arbetskamrater, 

klasskamrater eller lagkamrater kan se eller ana om någon far illa – till exempel genom att 

uppmärksamma fysiska skador eller oro/stress. 

 

 

 

Du kan läsa mer om detta genom att scanna denna QR-kod 

Därför är det extra 

viktigt att du som 

granne eller 

närstående är vaksam 

och agerar om du anar 

att någon far illa.  

 

Kontakta polisen eller 

socialtjänsten. Att 

våga bry sig och agera 

är aldrig fel - även om 

oron visar sig 

obefogad. Att agera 

vid oro är att visa en 

handling av omtanke 

och medmänsklighet.  

 

Om misstanken är 

befogad kan ditt 

samtal rädda liv.  
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Du kan hjälpa till att förebygga bedrägeribrott mot äldre   
 

Har du någon äldre i din närhet som du bryr dig om? Mamma, morfar eller grannen kanske? Det 

är inte ovanligt att bedragare siktare in sig på just äldre personer för att lura till sig pengar, 

smycken eller tillgång till bankkonton.  

 

 

 

Du kan hjälpa till att förebygga brott 

genom att prata med de äldre du har 

kontakt med. Hjälp dem att känna 

igen varningssignaler och hitta 

strategier för att skydda sig mot 

bedrägeri.  

 

På polisens webbsida finns korta fil-

mer som ni kan titta på tillsammans. 

I samtalsguiden på samma sida 

finns tips, råd och frågor att resonera 

om tillsammans med de äldre. Där 

finns också sammanfattning av 

råden (du ser dem även här 

nedanför). Skriv gärna ut dem och 

sätt upp på kylskåpet eller på 

insidan av ytterdörren som 

påminnelse.  

 

 

https://polisen.se/prata-bedragerier
https://polisen.se/prata-bedragerier
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Att tänka på om du reser bort 
Så här i juletid då många reser bort så vill vi från polisen påminna er om några saker.  
Se över vilken belysning ni har i och utanför er bostad. Använd med fördel timer så att belys-
ningen kan vara aktiv när den behövs. På så sätt behöver bostaden inte se helt övergiven ut 
bara för att man inte är hemma.  

 
Prata med dina grannar  
Tala om för dina närmaste grannar om du kommer resa bort över jul.  
Vare sig du bor i ett villaområde eller i lägenhet blir grannarnas uppmärksamhet ett effektivt 
larmsystem som avskräcker tjuven. Grannars nyfikenhet och engagemang bryter den anonymi-
tet som inbrott och stölder sker i skydd av. Nedan finns några exempel på vad din granne kan 
hjälpa till med när du är bortrest: 

 
• Tömma brevlådan.  
• Skotta undan värsta snön på uppfarten och trottoaren. Ställa sin bil på din uppfart emellanåt.  
• Gå runt fastigheten för att se om något ligger framme som inte funnits där innan (t ex en tidning 
framför dörren, en sten på sopkärlet, eller en omkullvräkt stege).  
• Tända och släcka inomhusbelysningen om timer inte finns  
 

 

 
Avslutningsvis vill vi tacka för ert engagemang under detta år! Vi är  
glada över att se hur Grannsamverkan växer i vår kommun  
   
  

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!                                                           
/Områdespoliserna Örnsköldsvik 
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