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Hej Grannsamverkare! 
 

Hej Grannsamverkare,  

 

Vi går nu mot vår och det blir ljusare och ljusare för varje dag! 

 

Många av oss kommer ändå att ”krama” ur det sista ur vintern på skidor och 

skoter i påsk. Vi vill därför påminna och uppmana er som reser att ta det lugnt 

i påsktrafiken, påsken är en intensiv resehelg och även om påsken som i år är 

ganska sen och vägarna ser torra ut så kan det vara förrädiskt med smältvatten 

som fryser på nätterna och gör vägarna fläckvis hala. Ta det försiktigt och håll 

avstånd och hastighet.  

 

Till er som kör/åker skoter vill vi också uppmana att ta det lugnt, många bäck-

ar börjar gå upp vilket gör att det kan vara svårt att passera, många isar är fort-

farande fina men vid land, ut- och inlopp kan det vara öppet vatten. Håll koll 

och fråga. På länsstyrelsens hemsida finns information om leder i fjällen och 

på Sveriges radios hemsida finns en bra sammanställning över hur det ser ut. 

Tänk också på att köra efter förmåga, skotrar idag är starka maskiner som ac-

celererar snabbt vilket gör att man som ovan kan överaskas av farten och kraf-

ten. Det är också lag på hjälm för de som kör och åker skoter, när man korsar 

en väg ska samtliga passagerare stiga av/kliva ur pulka/kälke – endast föraren 

får sitta på skotern då man korsar en väg. 

 

När ni reser bort tänk på att grannsamverka, berätta för grannarna att ni är 

bortresta, hur länge och så vidare. Be dem att ha lite extra koll och gärna röra 

sig kring ert hus också. Som alltid är det bra med timer på lampor och kanske 

på köksradion.  

Kanske någon tänker ”feja” lite i trädgården, gå gärna en sväng hos grannen 

som är bortrest också. 

 

Vårt grannlän Västernorrland men även Norrbotten har flera gånger under se-

nare tid drabbats av ”räder” av bostadsinbrott. Nyligen var bl. a. Arvidsjaur 

utsatt. Tack och lov har Jämtlands län ännu så länge varit förskonat denna 

gång enligt våra förundersökningsledare. 

 

Påskhelgen är ju en helg med stor trängsel i framför allt matvaruaffärer, i 

Sundsvall har det senaste tiden varit mång fickstölder och stölder ur väskor i 

just affärer och butiker. Håll därför extra koll på plånbok och mobiltelefon där 

det är trängsel. Skydda också koder och kort vid betalning. 



  2 

Polisregion Nord 2017-01-25  

 

 

Till sist vill vi uppmärksamma att ÖFKs supporterklubb ”Falkarna” av lokal-

styrelsen för Stöldskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen utsetts till Årets 

brottsförebyggare 2016. De har uppmärksammats både lokalt och nationellt för 

att leva upp till sitt motto: 

 

”Vi verkar för en nytänkande, positiv supporterkultur med glädje och ge-

menska i centrum. I föreningen har vi tagit fasta på ÖFK:s motto, styrka ge-

nom mångfald, och arbetar för en öppen, inkluderande och välkomnande före-

ning för alla.” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ärenden rörande grannsamverkan vänligen skicka till: 

registrator.nord@polisen.se 

Det blir då diariefört på korrekt sätt i de fall de ska diarieföras. 

 

Ni kan också nå oss via: kommunpolis.po-jamtland@polisen.se. 

FaceBook: https://www.facebook.com/polisenjamtland/ 

 

 


