Gode råd.





Tag kun de hævekort med som du skal bruge
Hold hånden for når du indtaster din kode
Tyvene prøver at lure din kode
Står andre for tæt på - bed dem gå lidt væk

Kendte trick
Vær især opmærksom på ”hjælpsomme” personer, der forstyrrer, mens du hæver penge.
Hvis de påviser penge du har tabt. Det er ofte
placeret penge for at aflede din opmærksomhed.
Pas på, hvis nogen spørger om vej med et kort,
de holder op foran dig. Det er et kendt trick i forbindelse med lomme- og tasketyverier, hvor du
ikke kan se, hvad andre laver ved siden af eller
bag dig.

LOKALRÅD KØGE KOMMUNE
Giver gode råd mod
Tricktyverier
samt
lomme– og tasketyverier

Lokalråd Køge

John Jensen, vicepolitiinspektør
jje004@politi.dk
Køge Handelsstandsforening
Vestergade 1
4600 Køge
Telefon: 5667 6008
info@koegehandel.dk

Lokalrådet drøfter og behandler løbende
færdsels– og kriminalitetspræventive tiltag
der skaber tryghed i din hverdag

Kære medborger

Tricktyveri

Selv om det er meget vigtigt at understrege, at
det er de færreste, der bliver udsat for kriminalitet, ser vi desværre flere lomme- og tricktyverier,
end vi hidtil har været vant til.

Især ældre risikerer at blive udsat for tricktyveri,
men alle bør være opmærksomme - både for sig
selv og andre.

Lokalrådet ønsker derfor at sætte fokus på problemet og på de ting, man som borger selv kan
gøre for at forebygge tyverier.

Undgå at blive bestjålet

Bliver man udsat for et tyveri, eller ser man mistænkelige personer bevæge sig rundt i lokalområdet, skal man kontakte politiet på tlf. 114,eller
hvis det er meget hastende, så ring 112.










Lokalrådet er sammensat af repræsentanter fra
politiet, kommunen og borgere/virksomheder fra
lokalsamfund

Gem pung og nøgler i en lukket lomme
Anbring dem ikke i tilgængelige lommer
Hold ikke tasken i hånden
Gå med tasken på armen
Tasken skal være lukket
Tag et net eller en plasticpose med på indkøb
Undgå at medbringe store kontantbeløb
Brug hævekort - husk at dække for koden!

Lomme- og tasketyverier sker på steder, hvor
mange mennesker er samlet. Det kan være ved
hæveautomaten, supermarkedet, i gågaden eller
på tog- og busstationer

