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Polisen ringer
aldrig till någon 

Varning för bedragare!

Anser mig inte vara lättlurad, men jag var
också nära att åka dit! Det började med ett
trovärdigt samtal ifrån ”El Giganten i
Farsta”, där man påstod att en Abdul Karim
Muhammed från Göteborg, beställt varor för
40.000:- On Line, och jag var betalningsan-
svarig. Då de tyckte det lät underligt, så ville
de kontakta mig för att höra sanningen. 
Vad skulle jag göra? Jo, kontakta min bank.
Vilken? Swedbank! 
- ”Jag kan koppla dig!” Så fick jag ett refe-
rens nr. och blev kopplad.
Försöker göra en lång historia kort:
”Andreas Johansson, Swedbanks sekretess 
avd.” svarar!
Är sedan fast i 1½ tim. då han förklarar vad
jag skall göra, och hur måna de är om sina
kunders säkerhet. 

Starkt nedkortade delar av konversationen:
”Denna Muhammed, nyss utsläppt ur fäng-
elset, har suttit inne för fler bedrägerier, är
en farlig person. Han har dessutom beordrat
utbetalning på 40.000:- till utlandet från ditt
konto. Polisen kommer till dig med ett över-
fallslarm som du får ha gratis i två veckor.
Vi måste säkra dina värdeföremål om försäk-
ringen skall gälla. Lägg därför allt du vill för-
säkra, guld, klockor och kontanter i en påse,
så kommer vår chaufför och hämtar för att ta
dem till vårt bankfack”!
Jag får ett nytt ref.nr. Samt bankfacksnum-
mer.

Nu har mina misstankar tagit riktig fart, och
jag vägrar att lämna ifrån mig mina värdefö-
remål! Men då skulle de inte kunna skydda
mina konton. Efter mycket övertalning lovar
jag att gå ner till chauffören som väntar vid
min port. Snabbt rafsar jag ihop en näve
”krims krams” (värdelösa smycken) och
klistrar igen kuvertet som jag går ner till
Chauffören med. Ingen bil i sikte, han för-
svinner snabbt och hinner tyvärr inte fastna
på fotot. 
Var försiktiga och låt er inte manipuleras,
som jag var mycket nära att låta mig göras! 
Händelsen är polisanmäld!

KZ

Tänk på !

för att erbjuda säker förvaring av värdeföre-
mål och banktillgångar. Är du osäker på vem
du talar med, så lägg bara på luren  hur artig
och trevlig uppringande personen än må
vara.

Ligan har slagit till igen inom Salems Kommun

En kvinna på Tussilagostigen blev upp-
ringd av en mycket trevlig polis som
hette Thomas......
Det slutade med att hon blev av med allt
guld och andra värdesaker och även
bank-kort som redan blivit använt när
hon väl försökte spärra det .
Hon hade tyvärr inte samma tur, som
Kerstin till slut hade, enligt ovanstående
redogörelse.

Varning för bedragare!


