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EXTRA ”GRANNKLOCKISAR”  

Vecka 31, 2015 
 

Hej alla Grannsamverkare! 
Ett antal anmälningar om inbrott i fritidshus i Oviken har kommit in till 
polisen. Man håller just nu på att undersöka samtliga fastigheter i 
Gräftåvallen och därefter kanske det kommer in flera anmälningar. 

FLERTAL INBROTT I FRITIDSHUS I GRÄFTÅVALLEN, OVIKEN 

Stöld genom inbrott i fritidshus, mellan den 20 och 27 juli 2015 på Ripvägen 15, Oviken. 

Okända gärningsmän har brutit upp ytterdörren till fritidshuset, inne i huset har lådor 

genomsökts och nycklar till skotrar tillgripits.  

Stöld genom inbrott i fritidshus, mellan den 20 och 26 juli 2015 på Tväråvägen, Oviken. 

Okända gärningsmän har krossat ett fönster till altanen. Huset har genomsökts. Okänt vad 

som tillgripits. 

Stöld genom inbrott i fritidshus, mellan den 17 och 28 juli 2015 på Storgräftån, Oviken. 

Okänd har brutit upp entrédörren. Inne i fritidshuset har gärningsmannen rotat runt i skåp och 

lådor samt kylskåp. TV-spel konsol tillgripen. 

Stöld genom inbrott i fritidshus, mellan den 16 juni och 27 juli 2015 på Tväråvägen, 

Oviken. Okänd har brutit upp husets ytterdörr, alla rum har genomsöks. Okänt vad som 

tillgripits. 

Stöld genom inbrott i fritidshus, mellan den 4 april och 27 juli 2015 på Ripvägen, Oviken. 

Finns två fritidshus på tomten, gärningsmannen har brutit upp ytterdörrarna till båda husen. 

Okänt vad som tillgripits förutom en skruvdragare. 

 

Polisen finns som vanligt på Yran 
Den återkommande Storsjöyran börjar snart, ett arrangemang som 
brukar vara välbesökt av både turister och länsbor. Polisen möter 
medborgarna med stor synlighet för att bidra till en trygg och säker 
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vistelse i länet. 

Uniformerade poliser kommer under Storsjöyran att synas ute på gatorna i Östersund. Förutom den 

uniformerade personalen kommer även civila poliser samt ett antal civila polisanställda att arbeta 

under Yran-dagarna. 

Eftersom det förväntas extra många besökare till Östersund, vill vi vara så tillgängliga som möjligt. 

Receptionen i polishuset har utökat sina öppettider under lördag och söndag. 

Polisen samverkar med flera av samhällets aktörer och frivilliga organisationer. Tillsammans med 

kommunens alkoholhandläggare kommer gemensamma krogkontroller att utföras under 

festivaldagarna.  

- Genom den ökade synligheten av poliser, ordningsvakter, frivilligorganisationer samt volontärer på 

platser och tider då risk för ordningsstörningar finns, bidrar vi till att öka tryggheten under 

festivaldagarna, säger Peter Moberg som är polisens kommenderingschef för Storsjöyran. 

Samarbete med Kustbevakningen  

Under fredag och lördag kommer Kustbevakningen kontrollera nykterheten på sjön, framförallt i 

Storsjöns farvatten. Även frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet kommer att finnas på plats 

under årets Storsjöyra. 

Ankringsförbud  

Efter beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län råder det ankringsförbud och landstigningsförbud samt 

förtöjnings- och tillträdesförbud i anslutning till Storsjöyrans festival- och campingområde. 

Överträdelse kan medföra straffansvar. 

Beslutet gäller under följande tider. 

31 juli kl 18.00 – 1 augusti kl 03.00 

1 augusti kl 18.00 – 2 augusti kl 03.00 

Beslutet gäller samtliga farkoster som nyttjas i Storsjöns vatten. 

Trafiksäkerhetsarbete 

Löpande trafiksäkerhetsarbete kommer att bedrivas och ett flertal nykterhetskontroller planeras med 

en extra insats under söndagen. 

För allas vår säkerhet: Använde bilbälte, håll hastighetsgränserna och kör nykter! 
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Kör nyktert även på sjön 
Under sommaren råder stor aktivitet på sjöarna i länet och vi från 
Polisens sida vill uppmana till försiktighet och också påminna om att när 
det gäller nykterheten gäller liknande regler för båtförare som för 
bilförare. 

Från 2010 infördes en nedre promillegräns på 0,2 promille till sjöss. Regeln gäller alla båtar som kan 

framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. I mindre båtar kan man dömas för 

sjöfylleri enligt tidigare regler,  En påverkad person kan dömas för sjöfylleri, om personen  inte kan 

framföra båten på ett betryggande sätt.   

Många drunkningstillbud sker i samband med alkohol. Omdöme och balans sätts ned och 

överlevnadstiden kortas om man faller i vattnet. Olyckorna sker ofta i små sjöar och vattendrag, 

kanske på grund av att man känner sig säker där och tar större risker. 

Även andra än de berusade kan råka illa ut, t ex medpassagerare eller andra som utövar 

vattenaktiviteter, i eller på sjön. 

Det finns inte så många kända fall av sjöfylleri i Jämtlands län, men riktade kontroller genomförs. 

Polismyndigheten samverkar till exempel med Kustbevakningen som kontrollerar nykterheten på 

Storsjön under Storsjöyran. 

Begränsad hastighet på Storsjön 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fattat beslut att fem knop ska gälla i område vid broarna mellan 

Frösön och Östersund.  

 

Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen 

 
 

 


