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Dagens möte ägde rum i Västerledskyrkan under ledning av Berit Bergman i 

grupp 3. Första punkt var en information om Brott mot äldre av kommunpolis 

Maria Arosenius. 

 

Hon berättade att Enköping inte är särskilt brottsbelastat 

med undantag för Eknäs och Hornö samt längs vägarna 

E18, R55 och R70, där polisen har en ganska intensiv 

bevakning av både trafikförseelser och narkotika. Antalet 

anmälda brott säger dock inte allt, eftersom brott i 

hemmen sällan kommer till polisens kännedom. Under 

2018 skedde också relativt många bedrägeribrott, främst 

mot äldre och ofta av internationella ligor som snabbt tar 

sig fram genom landet. Det är viktigt att alla sådana brott 

polisanmäls, vilket ger polisen större möjligheter att följa 

tjuvarnas framfart och även stoppa dem. 

 

Ett typiskt tillvägagångssätt är det s.k. karttricket, där 

någon frågar om vägen och lägger en karta över kundvagnen. En medhjälpare 

passar då på att stjäla plånboken eller telefonen ur handväskan. Tjuven har 

redan noterat PIN-koden i kassan och har nu fri tillgång till pengarna på 

kontot. Andra varianter är fishing med hjälp av falska mejl och vishing där 

någon säger sig ringa från t.ex. banken för att locka t.ex. Bank-ID från offret. 

Däremot är s.k. skimming numera inget problem sedan korten försetts med 

ett chip och kontaktlösa köp endast kan ske för små belopp. Ett sista råd från 

Maria var att man inte måste lägga ut allt vad man gör på Facebook eller 

Instagram, t.ex. att huset står tomt när man är utomlands i två veckor samt att 

man alltid ska polisanmäla såväl begångna brott som försök till brott. 

 

När Maria Arosenius var klar följde sedvanlig information. Torbjörn From 

berättade om kommande resor och Bo Holmgren om höstens studiecirklar, 

såsom aktiekunskap, det gamla Enköping och om brott mot äldre. 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har haft möte om kommunala 

besparingar och om det digitala utanförskapet bland äldre. 

Inger Rosén Hansson nämnde att SPF:s distrikt haft årsstämma ombord på 

m/s Cinderella med närvaro av Monica Ulfhielm från Riksstyrelsen. Hon 

berättade om hur denna driver frågor om pensioner, boende, vård och omsorg 

samt om ensamhet m.m. SPF har satt upp fyra övergripande mål: Fler 

medlemmar, man ska vara en stark röst i samhället, man ska synas mer i olika 

media och bli en modern organisation med hjälp av ökad digitalisering. 

 

Allra sist lottades en bunt goda bröd ut till några glada vinnare, innan 

kaffeborden fylldes av 80-talet deltagare och fortsatta diskussioner. 
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