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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – Nr.7 160223 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
Sedan förra veckans Nyhetsbrev har två inbrott anmälts, läs mera nedan! 
 
Tack för responsen angående fotona som var med i förra veckans nyhetsbrev, vi har 
fått in flera foton som kommer att visas i Nyhetsbreven. Denna vecka presenterar vi 
foton från en grannsamverkare med postadress Trångsviken. 
_____________________________ 

Hej, 
Vi är fyra byar i Utkälen som alla tillhör Grannsamverkan. Tack och lov får vi sällan 
besök av objudna gäster, kanske därför att vi har våra anslag i början och i slutet av 
varje by. 
Vänligen 
Hans-Olof 
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OFFNE 
____________________________________ 

 
Inbrott i villa på Frösön 
Gm har någon gång mellan 14-18/2 brutit sig in i huset genom att plocka bort rutan 
bredvid entrédörren. Hela huset genomsökt och i den stora oredan kan man se att 
man valt ut vissa smycken och lämnat andra. Gm har hittat nycklar till ett vidstående 
garage och där ur tillgripit ett kassaskåp. Okänt för tillfället vad skåpet innehöll.  
 
Inbrott i fritidshus i Sveg 
Brottstid: 15-18 februari 
Bekant tittar till målsägarens fritidshus och ser att dörren står öppen. Går för att 
kontrollera och ser då att rutorna i farstudörren är krossade och att det är totalt kaos 
i hela huset. Överallt var det saker utrivna och slängda på golvet. Okänt för tillfället 
vad som tillgripits. 
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Är Ni intresserade av att köpa DNA-märkning så kontakar Ni ert försäkringsbolag 
eller www.stoldskyddsforeningen.se Ni som redan har köpt glöm inte att skicka in era 
personuppgifter till SSF så ni står som ägare till märkningen. Se SSF för detaljerad 
beskrivning hur Ni märker större gods, ex. skotrar. 
 
Nu kan Ni även registrera Er på nätet som ägare när Ni köpt en märksats: 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/dna-reg  
 

Tips på bra hemsida: 
www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 

 

 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
 

 
KONTAKT MED POLISEN 

- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112 

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

- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se Obs! Ej Tips! 

- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: E-post registrator.nord@polisen.se   

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

ärendet. 

 

GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   
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