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Hej. 

Tillfället gör tjuven. Tyvärr måste du räkna med att någon kommer att utnyttja det tillfälle du bjuder 

på. Så bjud inte på ett tillfälle. Och återigen, låt inte plånböcker, telefoner, bil- och/eller husnycklar 

ligga framme nära en ytterdörr lät åtkomligt för din tillfällige och oinbjudne gäst. 

 

Skall du ut och flyga i sommar? Håll koll på ditt pass då! På Arlanda ser vi (vi = vi polisvolontärer på 

Arlanda) ofta öppna handväskor lämnade i bagagevagnens hylla vid handtaget eller på ett borde eller 

i en soffa. Ofta ligger passet högst upp eftersom det skall vara/har varit till hands vid incheckningen. 

Vänder du dig bort för att prata med din medresenär eller titta efter något kan passet vara borta 

innan du hunnit vända dig om igen. Eller också är Alfons "skall bara" Åberg ute och reser och lägger 

pass och telefon på bordet för att "bara" hämta kaffe eller gå på toaletten. Ett svenskt pass är värt 

mer än 10.000 kronor på den svarta marknaden så det är värt att stjäla för den som har intresse av 

det. 

 

Förlorar du ditt pass på Arlanda (eller har glömt det hemma) kan du få ett nytt tillfälligt pass utfärdat 

av Gränspolisen på Arlanda. Själva utfärdandet av det tillfälliga passet går ganska snabbt (15 - 20 

minuter) förutsatt att det inte är många före dig i kö på polisstationen. Att ta sig till Gränspolisen på 

Arlanda är dock inte helt enkelt eller snabbt. Du kan ta de gula parkeringsbussarna (Alfa eller Beta) 

och gå av vid "Pass Polis" och följa skyltarna under vägen uppför backen till "Tullhuset" (Tullen håller 

inte till där längre) där polisstationen ligger. På väg tillbaka till terminalerna har du en hållplats för 

parkeringsbussen Alfa utanför entrén (Beta-bussen kör en annan väg till terminalerna). Tänk på att 

Alfa-bussen har mindre turtäthet än Beta-bussen, Alfa går som bäst 4 gånger i timmen. Eller så kan 

du promenera från ankomsthallen på terminal 5 (gå ut genom dörrarna vid hallens slut i riktning mot 

parkeringsbussarna och följ den sparsamt skyltade vägen ("Polis") till vänster längs promenadvägen (i 

riktning mot den trafik som är på väg in mot terminal 5) förbi busshållplatsen "Versailles" till 

"Tullhuset" där polisen bor. Promenaden tar 15 till 20 minuter enkel väg om du går raskt. Att ta taxi 

till polisen på Arlanda kan var knepigt eftersom taxiförarna ofta stått i kö länge på sin speciella 

uppställningsplats en bra bit bort innan de får köra fram till terminalen. Då förlorar de sin plats om de 

kör dig till polisen på Arlanda. Det kan vara svårflörtat.  

 

Det tillfälliga passet är inte rött utan rosa och gäller bara under den tid du är utomlands i den resa du 

behöver passet för. Det upphör att gälla när du kommer hem igen så du måste visa dina 

resehandlingar hos polisen. Det tillfälliga passet kostar 980 kronor. Du måste kunna legitimera dig 

hos polisen eller medföra någon som känner dig väl och som kan legitimera sig själv och gå i god för 

att du är du. Nytt från den 1 april i år är att ditt ordinarie pass automatiskt återkallas och blir ogiltigt i 

och med att du får ett tillfälligt pass. När du kommer hem måste du alltså skaffa ett nytt ordinarie 

pass som ju dock är billigare än det tillfälliga (350 kronor). Det pass du glömde hemma i byrålådan 

har du alltså inte längre någon användning av. 

 

Jag hoppas du aldrig har glädje av den här informationen. Men den kan kanske vara bra att ha i 

bakhuvudet den dag paniken slår till efter det att du letat i en kvart i väskor och fickor efter passet 

utan att hitta det när du är ute på Arlanda nästa gång. Om du förlorar passet skall du snarast anmäla 

förlusten till polisen via 11414 eller utomlands till närmaste svenska ambassad eller konsulat. 
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Därmed spärras passet och kan inte användas illegalt någon stans i världen (spärren sprids genom 

Gränspolisens system till Gränspolisen i alla länder). 

 

Och du, tänk på nedanstående "stöld ur bostad". Låt inte passet ligga framme, speciellt inte i en låda 

i hallen. Ha det inte i handväskan eller i fickorna om du inte behöver det under dagen. Lås in det 

och/eller göm det hemma. Under resan bör du använda kassaskåpet på hotellrummet om det finns 

ett sådant eller låsa in passet i kassaskåpet i receptionen hos portiern. Det blir enklare så. 

Håll koll på ditt pass, alltid! 

Sixten och Arne  Polisvolontärer på Arlanda 


