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Hej! 

 

Vi vill med detta brev uppdatera er och ge en lägesbild över hur det sett ut hitintills i år med båt- 

och båtmotorstölder. Det kan vara svårt att tydligt se vilken period som varit mest frekvent när 

det gäller tillgrepp av båtmotorer då det många gånger upptäcks långt efter brottet begåtts.  

Vill påminna om vikten att ha en bra märkning av era båtar och motorer. Det försvårar avsevärt 

för gärningspersonen och ökar chansen att få tillbaka sina saker om man har oturen att bli drab-

bad av tillgrepp. 

Det är alltför ofta vi på olika sätt kommer i kontakt med gods som vi förstår är stulet men där det 

inte finns någon märkning eller i värsta fall inte ens en upprättad anmälan som vi kan jämföra 

mot. Det gör att vi många gånger inte har någon målsägande att lämna ut godset till. Med det 

sagt vill vi skicka med några tips och saker att tänka på. 

 

Tips vid förvaring efter båtsäsongen 

   

• Märk båtmotorn med motorns eget motornummer. Använd gärna något av motortillver-
karnas godkända märksystem. Tänk på att 4-taktsmotorer som har 40 hästkrafter eller 
mer är extra stöldbegärliga. 
 

• Försvåra för tjuven genom att ställa båten så det blir svårare att komma åt motorn. 
 

• Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. 
Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner. 
 

• Tänk efter var och hur du placerar din båt! Upplyst och inhägnat istället för mörkt 
och ensligt. 
   

• Fyll i ett båtkort så att du har korrekta uppgifter till ditt försäkringsbolag och till polisen. 
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Faktaansvarig:  

Lägesbild nu 

När det gäller antalet båtstölder ser vi hittills i år att dem har minskat i jämförelse med 

föregående år. Däremot ligger stölder av båtmotorer kvar på samma nivå vilket är under 10 st/år. 

Man kan se att det är båtmotorerna som man inriktar sig på främst.  

 

Slutligen 

Tveka inte att tipsa polisen om ni gör iaktagelser gällande personer och fordon som uppträder 

misstänksamt. Stå upp för varandra och erat område. Dvs om ni ser något som sticker ut ifrån 

det normala så kan ni med fördel synliggöra er och på så vis visa att ni har en fungerande 

samverkan.  

Ni är jätte viktiga för oss och vi är beroende av era tips och iaktagelser för att nå framgång. 

 

Om det är något ni funderar över eller önska hjälp med så kan ni kontakta oss via vår mejlkorg 

så kan vi återkomma till er. Bf-ovik.vasternorrland.se 

 

Sedan gäller det som vanligt att vid pågående brott så ringer ni 112 

Ni kan också lämna tips via tel 114 14  

 

Ta hand om er! 

 

Med vänlig hälsning  

/ Områdespoliserna Örnsköldsvik 

 

 


