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Datum

2021-11-25
Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Stockholm Syd

VARNING! BEDRÄGERIER MOT ÄLDRE
I ÄLVSJÖ
Vi ser just nu en ökning av bedrägerier mot äldre personer i Älvsjö.
Tillvägagångssätten har varierat en del, nedan nämner vi ett scenario
som varit aktuellt senast. Vår erfarenhet är att flera fall aldrig polisanmäls.
Du som exempelvis är anhörig eller genom ditt arbete kommer i kontakt med äldre människor – Hjälp oss att varna, helst utan att skrämmas. Förklara att det finns illasinnade människor som gör så här mot
äldre. Medvetandegör och be den som drabbas att alltid polisanmäla.
Är det ett nära förestående eller pågående brott – ring 112!
Detta vet vi i nuläget;
Tillvägagångssätt (modus)
Målsägaren får ett samtal från en man som säger sig heta Viktor Nilsson eller Daniel Lövgren och att han ringer från Svea inkasso, kronofogden eller Collector bank. Han säger att målsägaren har en skuld hos
Telia för en inköpt mobil. Målsägaren har sedan blivit uppmanad att
säga sitt bank-id eller swisha skulden. I vissa fall har man även blivit
kopplad till säkerhetsavdelningen där man återigen blir uppmanad att
betala sin skuld.
Gärningsmannen

Postadress
Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
106 75 Stockholm

Besöksadress
Storforsplan 36, 8 tr
Farsta

Telefon
114 14

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.stockholm@polisen.se
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Vi vet att den eller de gärningsmän som utför dessa brott ofta är väl
förberedda. Innan målsägarna kontaktas har de bland annat tagit reda
på fullständigt personnummer och, i aktuella fall, vilken bank målsägarna har.
Hjälp oss att sprida informationen
Ni får gärna hjälpa oss att sprida informationen till äldre i er närhet.
- Behöver ni hjälp med att skriva ut detta varningsutskick så kan
vi på LPO Globen hjälpa er med det. Mejla till grannsamverkanlpo-globen@polisen.se och berätta hur många exemplar ni behöver, dessa kan sedan hämtas hos oss på Arenavägen 63.
- Det finns ett projekt som heter ”försök inte lura mig” som tar
sikte på information om brottslighet riktat mot äldre. Vi kan beställa broschyrer från projektet om ni vill hjälpa oss med att dela
ut dessa. Mejla till grannsamverkan-lpo-globen@polisen.se och
berätta hur många exemplar ni behöver, dessa kan sedan hämtas
hos oss på Arenavägen 63.

Med vänlig hälsning,
Felicia, Ann-Sofie och Alvaro
Kommunpoliser LPO Globen

