”Med din utbildning i NOS
drar tjuvarna sin kos”
En samarbetsmetod som syftar till att
minska bostadsinbrotten.

Hundägarna – en stor resurs
Det finns drygt 650.000 hundägare och nästan
900.000 hundar i Sverige. Alla hundar ska ut och
rastas, varje dag och flera gånger per dygn. Hundägarna går mestadels i sina bostadsområden med
sin hund och iakttar mycket.
NOS-utbildning
Under två timmar, vid ett tillfälle, ger polisen en
skräddarsydd utbildning om vad som är viktigt att
observera då man misstänker brott, hur man tipsar
polisen och hur man kan upptäcka förberedelser
till bostadsinbrott.
Inga hundar ska vara med under utbildningen, de
lyssnar inte, de skäller bara ut föredragshållaren
samt andra hundar.

Hundvästar till NOS- och spaningspatrullen
Till de hundägare som gått utbildning kan man
beställa en hundväst med NOS-loggan på till sin
hund hos Stockholms Kennelklubb. Västarna finns i
storlekarna xs-xl.

NOS – en god kraft i samverkan med andra
I lokalpolisområde Solna samarbetar polisen med
kommunerna, Stockholms Kennelklubb och
Solna- Sundbybergs Brukshundklubb.
Lokalt kan samarbetet se olika ut, beroende på var
i Sverige man befinner sig. Utbildningen är dock
densamma med en viss variation, beroende på
lokala förutsättningar.
Polisens förlängda arm
Hundägarna blir ögon och öron på de ställen där
polisen inte har möjlighet att vara och polisen får in
fler pusselbitar i form av tips för att lösa brott.

Vid frågor om NOS- och spaningspatrullen kontakta:
Kerstin Malm, mailadress: kerstin-e.malm@polisen.se
Tipsa eller rapportera till polisen
Iaktta så mycket som möjligt.
Ring 112 vid akuta händelser
Svara på frågorna:
• Vad har inträffat.
• Var har det hänt.
• Vem du är, namn och telefonnummer.
Ring 114 14 för tips och för att anmäla brott
Svara på frågorna:
• Vad det gäller.
• Var har det inträffat.
• Vem du är, namn och telefonnummer.
På polisen.se kan du lämna tips och anmäla brott
https://polisen.se/kontakt/kontaktformular-region-stockholm/

Ange om möjligt:
• Tipset ingår i NOS.
• Vad det gäller: person, bil eller annat.
• Var det har hänt: ort, gata/adress.
• När något har hänt: datum och klockslag.
• Om du hört eller sett något själv eller om det är
en andrahandsuppgift.
Din pusselbit är viktig!

