I SAMARBETE MED POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Trygghetsträffar
Vad kan du som senior göra för att
känna dig tryggare i din vardag?
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad
anordnar tillsammans med Polisen och Räddningstjänsten Syd sex trygghetsträffar under våren.
Du får tips och råd om hur du kan skydda dig mot
bedragare och förebygga brott samt bränder.
På plats finns Glen Sjögren, kommissarie/kommunpolis,
Britt-Marie Andersson, seniorsamordnare från
Räddningstjänsten Syd, samt medarbetare från hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad.
Ingen föranmälan behövs.
Välkommen!

Tips! Tänk på att du som
har trygghetslarm alltid
kan trycka på larmet om du
känner dig osäker på vem
det är som tar kontakt med
dig i ditt hem.

TID OCH PLATS
30 januari: Dammfrigårdens mötesplats, Korsörsvägen 1, kl 14–16.
6 februari: Porslinsgatan 3 plan 3, PRO:s lokal, kl 11.30–13.30.
21 februari: Baltzarsgatan 1, SPF:s lokal, kl 13–15.
12 mars: Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1, kl 13–15.
6 april: Ignis mötesplats, Dalhemsgatan 5, kl 13–15.
15 maj: Augustenborg/Café sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42 A-C, kl 13–15.
KONTAKT: ANN RUBIN, 040-34 60 42, ANN.RUBIN@MALMO.SE. FÖR MER INFORMATION SE WWW.MALMO.SE

Varje dag är viktigast!

Hälsa, vård & omsorg
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INFORMATION FR ÅN POLISEN

Information
Ibland försöker bedragare lura sig in i äldre personers hem för att stjäla. För att du
ska känna dig tryggare och minska risken att bli utsatt, tänk på följande:
•

Polisen ringer inte upp personer och ber dem samla ihop sina värdesaker.

•

Mäklare ringer inte upp personer och ber om att få värdera deras bostad.

•

Hantverkare kommer inte hem till er, om ni inte beställt det.

•

Varken Polis eller banker ringer upp och ber om ert Bank-ID.

Om något av ovanstående inträffar, ring 112 och berätta att du blivit kontaktad.
Om du har trygghetslarm och någon försöker ta sig in till dig mot din vilja, tryck på
ditt trygghetslarm och ring om möjligt sedan 112.
•

Ha alltid ytterdörren låst.

•

Om du har dörrspärr eller säkerhetskedja, lägg på den innan du öppnar.

•

Förvara inte stora summor pengar hemma.

•

Förvara aldrig plånbok, smycken eller handväska synligt. Helst inte i hallen nära ytterdörren.

•

Be om legitimation när någon okänd ringer på dörren.

•

Släpp inte in personer du inte är helt säker på vem det är.

•

Hemtjänsten ringer alltid och meddelar om någon ny person skall komma
till dig, och de har alltid legitimation.

Brott som har hänt tidigare och inte är akut, ring 114 14 och anmäl.

OBS – VÄND FÖR MER INFORMATION

