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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev Nr, 13 160421 

 
Hej alla Grannsamverkare! 
 
Anmälda inbrott i bostäder den senaste tiden är två villor på Frösön, Byvägen och 
Krokvägen. Brottstiden är mellan den 15-17/4-16 på båda platserna.  
 
På Byvägen har någon tagit sig in i huset genom att bryta upp ett källarfönster. 
Tillgripet gods är matsilver och guldsmycken. 
 
På Krokvägen har gärningsperson tagit sig in genom ett källarfönster. Tillgripet gods 
är smycken, matsilver, i-pad. 
 
Det har även ägt rum några inbrott i fritidshus.  
 
 
I början och slutet av båtsäsongen ökar stölder ökar polisanmälningar av båtar och 
båtmoterer runt om i landet. Här i Jämtland/Härjedalen har vi en bit kvar till isarna är 
borta och båtsäsongen är igång på allvar. Men just därför vill vi passa på att tipsa om 
hur man på olika sätt kan brottsförebygga och skydda sina båtar och båtmotorer från 
stölder. Från polisen i Kungsbacka har vi lånat information med tips på hur man kan 
gå tillväga.  
 
 

-  Se över låsanordningar och ev. larmfunktioner. Lås fast båten med godkänt lås 

(klass 3). Även om den står på trailer på land. 

- Stöldmärk din båt och båtmotor med DNA-märkning. En märkning gör att den blir 

mindre attraktiv att stjäla. Märk båten med skrovnumret på flera dolda ställen (tex. I 

stuvfack, bakom lådor eller i motorrummet): Notera din motors 

identifikationsnummer. 

- Förse motorn med dold strömbrytare, startspärr eller liknande.  
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- Se över belysning där båten förvaras, inhägna uppställningsplatser för trailers eller 

vinterförvaring.  

Läs mer på polisen.se 
 
 

 
Här ser ni en bild på var Stöldskyddsföreningen rekommenderar att man märker sin 
båtmotor.  
 
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 

https://polisen.se/PageFiles/483353/131001__batstolder_Kba.pdf
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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personuppgifter till SSF så ni står som ägare till märkningen. Se SSF för detaljerad 
beskrivning hur Ni märker större gods! 
__________________________________________________________________ 
 
GLÖM INTE GRANNSAMVERKA: Prata med Era grannar, tala om när ni åker bort, 
parkera bilar hos varandra, förvara inte kontanter hemma och lås in guld och silver 
som ni inte använder. Ha alltid ytterdörrar låsta och släpp aldrig in främmande 
personer i bostaden! Var uppmärksamma på främmande fordon och personer i era 
områden! Tipsa polisen med färska iakttagelser! 
 
www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 
 
Vi hörs! 
Carin Rodling 
Polisen Östersund 
 

 
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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