
  1 (1) 

 Datum  
  2022-01-25  

    

Polismyndigheten 
Lokalpolisområde Trelleborg 

  

 
 

Bli inte lurad 
 
Du känner säkert till att antalet bedrägerier har ökat i vår nutid, och att det ofta 
är äldre personer som drabbas. För att undvika att bli lurad är det viktigt att 
känna till ungefär hur bedragarna gör, och att man vet hur man ska agera om 
man blir utsatt. Därför skickar vi detta brev till dig.  
 
Den senaste tiden har rapporter kommit in till oss att personer blivit uppringda 
av någon som säger sig komma från en bank. Bedragaren pressar på olika sätt 
den uppringda personen att lämna ifrån sig kort- eller inloggningsuppgifter. 
Det har även förekommit att de någon dag efter samtalet gjort hembesök för 
att försöka få bankkort och inloggningsuppgifter.  
 
Det har även inkommit uppgifter om personer som knackar på dörren och för-
söker sälja blommor, och påstår att pengarna ska gå till en insamling till värl-
dens barn. De har velat ha cirka 500 kronor för blombuketterna.  
 
Du ska aldrig lämna ut dina kort- eller bankuppgifter till någon på nätet eller 
via telefon, eller till någon som kommer till din ytterdörr! Är du osäker, kon-
takta en närstående eller någon du har förtroende för och be om råd eller hjälp.  
 
Skulle det inträffa att någon kommer till din dörr för att fråga efter bankkort 
eller andra inloggningsuppgifter, ring 112 direkt!  
 
Får du besök av någon som påstår sig sälja blommor eller annat till insamling 
för något, tacka nej och ring 112 så länge brottet är pågående. Skänk pengar 
till välgörenhet på annat sätt istället.  
 
Är brottet inte längre pågående så vill vi ändå alltid att du gör en polisanmä-
lan. Detta oavsett om du lämnade ifrån dig något eller ej. Försök till bedrägeri 
är också ett brott och det är viktigt att vi får in så mycket information som 
möjligt när det sker. Tack!  
 
 
Paul Nilsson 
Kommunpolis i Svedala 
 
 


