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GRANNSAMVERKAN 
NYHETSBREV Vecka 37, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Nu börjar vi se resultat av att mörkret och hösten har kommit som vi skrev om i förra 
veckans Nyhetsbrev. Om någon har gjort några iakttagelser som kan hjälpa oss med veckans 
händelser nedan hör av sig med tips, läs längst ner hur Ni tar kontakt med polisen! 
 

INBROTT I VILLA 
BRYNJE, Östersund. 150907-150908 
Man har brutit på ett fönster och ytterdörren innan man till slut tagit sig in genom ett 
tredje fönster. Tillgrepp av bland annat fyrhjuling, tv och mynt. Nyckel och lås till 
fyrhjulingen har tillgripits inne i huset. Nycklar till vapenskåp och dokumentskåp har 
eftersökts av gärningsman men inte hittats. 
 
VERKTYGSSTÖLDER 
ÖSTERÅSEN, Häggenås. 150906-150907 
Brutit upp sidodörr till garage. Tillgrepp av sågar, mutter och skruvdragare, elsvets, 
arbetsbelysning m.m. 
 
ULRIKSFORS, Strömsund. 150907-150908 
Stöld ur carport. Tillgrepp av klyvsåg, däck på fälg, verktygslåda, hylsnyckelsats m.m 
 
ULRIKSFORS, Strömsund. 150907-150908 
Tillgrepp av röjsåg och motorsåg. 
 
EXTRALJUS! 
Ett tips från ordningspolisen är att Ni ska vara snabba med att märka extraljusen 
med Märk-DNA. Ni som har extraljusen på båge tar loss dem från bilen och förvarar 
dem inne under natten. Extraljusstölderna börjar nämligen öka i vårt län!  
 
INBROTT I BOSTAD - FLERFAMILJSHUS 
Jag vill förtydliga förra veckans Nyhetsbrev då det inte framgick att i begreppet 
inbrott i bostad också gäller flerfamiljhus. I denna kategori finns också inbrott i vind, 
källare, förråd samt inbrott i garage. Vi ska focusera på den här typen av brott i ett 
av höstens kommande Nyhetsbrev. 
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POLISSMS 
Under sommaren har LKC (Länskommunikationscentralen) skickat ut flera sms som 
har gällt förvunna personer. Jag vill å allas vägnar tacka alla i grannsamverkan som 
engagerar sig och lämnar tips då vi skickar ut sms och är i behov av Er hjälp. I de 
här fallen med försvunna personer så är vi extra tacksamma för Era tips, oftast är 
det tack vare ER som vi hittar de försvunna personerna.  
 
           TACK! 
 
 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen 

 
 
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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