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Anmälan 
Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen i det län där 
brottet har inträffat. I vissa fall räcker det med att du lämnar uppgifter per telefon. I andra 
fall får du komma till polisstationen eller så kommer polisen hem till dig. 
 
Telefonnumret till polisen i icke akuta ärenden är 114 14. Om brottet är pågående ring 112!  
 
Exempel på anmälningar som kan göras per telefon är:  
Stöld av cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar  
Bilinbrott  
Inbrott i källare, vind, garage och förråd  
Fickstölder  
Skadegörelse  
Förlorat eller förkommet gods 
 
När du gör din anmälan är det bra om du har följande uppgifter: 
Personnummer som anmälare (den som gör anmälan)  
Personnummer på målsägande (den som utsatts för brottet)  
Målsägandes försäkringsbolag  
Tillverkningsnummer, ramnummer eller liknande  
Så exakt tid och plats för brottet som möjligt 
 
Föreningen vill även att du anmäler brottet till vår förvaltare Per Svensson, på telefon: 046 – 16 
56 52 alternativt felanmälan 046 – 14 15 80, så att vi kan hjälpa er, åtgärda och förebygga brott 
i föreningen.  
 



 Rutiner vid brott 
Till boende i Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund 

 

Riksbyggens bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund 
• Postadress: Box 24004, 224 21 Lund • Besökadress: Skiffervägen 86  

•  E-post styrelsen@ladusvalan.se •  www.ladusvalan.se 
Org nr 716438-9350 

2010-01-02  Sida 2 (3) 

 

Telefonnummer Polisen 
I nödsituation: 
Ring 112  
 
Polisstationen i Lund 
Byggmästaregatan 1, (Box 13), 221 00 Lund 
Telefon: 114 14 
Telefax: 046 - 16 53 52 
Hemsida: www.skane.polisen.se 
 
Öppettider  
Måndag - torsdag 09:00-19:00 
Fredag 09:00 - 15:00 
Lördag 09:00 - 14:00 
 
Övrigt 
Här kan du ansöka om pass. Provisoriska pass kan endast sökas på passexpeditionen i Malmö, 
Drottninggatan 18 (expeditionstid) och på Sturups flygplats (dygnet runt). Du kan betala med 
kontanter, personlig check eller betalkort. Här hanteras hittegods. 
 
Cykel- och mopedutlämning 
Fjelievägen 41 i Lund. Öppet tisdagar kl 10:30 - 13:30 samt kl. 15 - 18. 
 
Besiktningsstationen 
Adress: Ridspögatan 10, 205 90 Malmö 
Telefon: 114 14 
Telefax: 040 - 22 47 23 
Öppettider 
Måndag - fredag:  08:15 - 16:00 
lunchstängt 12:00 - 13:00 
 
Övrigt 
Vid parkeringsskada, inbrott eller skadegörelse på bil, mc, husbil, husvagn eller släp och då du 
inte vet vem förövaren är kan du vända dig till oss på besiktningsstationen. Här samarbetar alla 
försäkringsbolag och polisen och du får hjälp med att göra både skadeanmälan och polisanmälan.  
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Stödorganisationer och andra som erbjuder stöd och hjälp 
Brottsofferjouren, Mellersta Skåne 
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för 
bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella konventioner avseende 
mänskliga rättigheter. BOJ har drygt 100 lokala brottsofferjourer runt i landet. 
Brottsofferjourerna ger praktisk hjälp och emotionellt stöd till brottsoffer och vittnen.   
Byggmästaregatan 5, 222 37 Lund 
Tel:046-32 32 98  
E-post:  info@mskane.boj.se 
Hemsida: www.boj.se 
 

Kvinnojouren i Lund 
De som arbetar på Kvinnojouren har tystnadsplikt och består av kvinnor i olika åldrar, med olika 
bakgrund och erfarenhet. Kvinnojouren är en ideell organisation som är fristående från 
myndigheter. Målsättningen är att stödja och hjälpa kvinnor som har utsatts för fysiskt eller 
psykiskt våld, hot och sexuella övergrepp.  
Tel. 046-12 19 60.  
Bemannat måndag till fredag, 8.30-17.00 samt måndagar och onsdagar 19.00-21.00. 
Telefonsvarare dygnet runt. 
E-post: kvinnojourenlund@telia.com. 
Hemsida: http://www.kvinnojourenlund.se/ 
 

Lunds Kommun 
Socialförvaltningen i Lunds Kommun erbjuder hjälp till kvinnor, män och barn. 
Kriscentrum för kvinnor 
Telefon: 046-35 50 71 
E-post: kriscentrum.kvinnor@lund.se 
På telefon når du oss säkrast måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 13-14 samt tisdag 8-9. 
 

Kriscentrum för män 
För information och tidsbeställning: 046-14 39 72 
Besöksadress: Bangatan 10 B, Lund (endast efter tidsbeställning) 
E-post: kriscentrum.man@lund.se 
 

Kriscentrum för barn - Lysmasken 
Telefon: 046-35 68 87 (säkrast måndagar och torsdagar 10-11) 
E-post: lysmasken@lund.se 
 


