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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev Nr, 14 160511 

 
Hej alla Grannsamverkare! 
 
Sedan det senaste nyhetsbrevet har det varit en lugn period med inbrott i bostad i 
vårt område.  
 
Den här veckan tipsar vi om hur du kan skydda dig från cykel, moped och 
motorcykelstölder. 
En enkel åtgärd för att minska risken för stöld är att låsa din cykel, moped eller 
motorcykel med ett godkänt lås, gärna vid ett fast föremål. 
 
Tips och råd – cykel 
 
En låst cykel är svårare att stjäla än en olåst. All stöldbegärlig egendom ska alltid 
låsas om det är möjligt, eller förvaras i ett låst utrymme. Det är en enkel åtgärd som 
oftast stoppar tillfällestjuven. 
 
Välj noga platsen där du ställer din cykel. Parkera på så ljus och öppen plats som 
möjligt där det rör sig mycket folk. 
 
Lämna inte kvar lösa föremål, som cykelkorg, lampor och cykeldator. 
 

 Lås alltid cykeln med ett godkänt lås.   

 Lås fast cykeln vid ett fast föremål. 

 Notera cykelns ramnummer. Polisen får ofta in stulna cyklar, och med ramnummer 

går det att identifiera din cykel. 

 Märk cykeln med Dna-märkning. 

Tips och råd - moped eller motorcykel 
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 Se till att din moped eller motorcykel har ett testat och godkänt lås. Kontrollera med 

ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.  

 Välj noga platsen där du ställer din moped eller ditt fordon. Parkera på så ljus och 

öppen plats som möjligt där det rör sig mycket folk. 

 Lås om möjligt fast fordonet vid ett fast föremål.  

 Notera ramnummer och eventuellt motornummer på oregistrerad moped. 

 Märk mopeden eller motorcykeln med Dna-märkning. 
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Fler och fler upptäcker fördelarna med Dna-märkning och länken nedan går till ett 
klipp från tv4 som sändes idag på morgonen. Precis som de pratar om i klippet så 
har Dna-märkningen en stor preventiv verkan samt att det förenklar för målsäganden 
att få tillbaka sina stulna saker. Tilläggas bör även att polisen med hjälp av Dna-
märkningen kan stärka bevisningen i en polisutredning.  
 
http://www.tv4.se 
 
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!  
 

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-h%C3%A4r-brotten-%C3%B6kar-mest-p%C3%A5-sommaren-3360042
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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Under vecka 20 är jag ledig och kommer inte kunna svara på mail som kommer till 
”grannsamverkanslådan” (grannsamverkan.jamtland@polisen.se) Se övriga 
kontaktvägar till polisen nedan. Vi får många tips till oss via ”grannsaverkanslådan”. 
För att undvika fördröjningar gällnade tips ber vi er att alltid lämna tips via telefon till 
114 14 eller adressen registrator.nord@polisen.se. Tack för er hjälp, den är värdefull 
för oss varje dag! 
________________________________________________________________ 
 
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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