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EXTRA ”GRANNKLOCKISAR” Vecka 47, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 
Tyvärr har det de senaste dagarna hänt lite på inbrottsfronten i vårt län. Vi går ut 
med lite information om inbrotten så Ni ska vara lite extra vaksamma och 
brottsförebygga runt Era hem! Vi tar gärna emot tips, skicka dem direkt till vår 
tipslåda: Läs noga längst ner hur ni skickar tips och tar annan kontakt m polisen. 
 

Sedan i helgen har vi haft ett försök till inbrott i villa samt två fullbordade brott. 
Försöket skrev jag om i veckans grannklockis: 
 

- Försök till stöld ur villa – Krokom. Målsägare har vaknat av att det plingar på 

dörren. Efter ett tag hörs något från vardagsrummet. När målsägaren går dit 

för att kolla syns två mörkklädda män som står och försöker bryta upp 

altandörren. Männen lämnar direkt platsen när de blir upptäckta. 

- 17 november: Brunflovägen, Östersund. 

- 18 november: Fritzhemsgatan, Frösön. 

Vid ett inbrott har man tillgripit smycken och i övrigt okänt. 
Man har berett sig tillträde till villorna genom att i slå sönder ruta i altandörren 
samt bryta upp ett vardagsrumsfönster. Gemensamt för inbrotten är att det har 
skett dagtid samt att allt i husen verkar vara genomsökt. 

 
 
INBROTT I TRE FRITIDSHUS I REMMEN/HÄRJEDALEN 
Vi har i dagsläget inte så mycket information om inbrotten annat än att de har skett 
tom den 18 november. Polisen i Härjedalen arbetar med inbrotten. 
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Här kommer ett tips som vi har fått från grannsamverkan i Offerdal! Alla knep för att 
hålla tjuvarna borta är bra och vi sprider gärna bra information! Det här är ett 
perfekt exempel på brottsförebyggande tänk  :)  
 

 
 
 
VI HÖRS! 
Birgitta Persson 
Polisen i Östersund 
 

 
KONTAKT MED POLISEN 

- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112 

- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som ej är brådskande: Ring 114 14 

- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se  

- Lämna TIPS: tips.jamtland@polisen.se eller 114 14 

- I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68  om Ni har upplysningar i det aktuella 

ärendet. 

GLÖM INTE SKICKA VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR   
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