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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 33, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 

Det är lugnt på inbrottsfronten denna period, endast ett inbrott i villa och inga 
anmälningar om inbrott i fritidshus. 
 
150808-150810 Inbrott i villa 
Brunkullavägen i Bräcke, där man tillgripit guld samt andra tillhörigheter. Man har 
tagit sig in i villan genom att bryta upp ett sovrumsfönster. 
 
Inbrott i bil 
Under natten 150811 på Skogsbruksvägen, okänt hur och vad som tillgripits. 
Inbrott i Lastbil i Lit 150809, där en man hittandes sovande i bilen. 
 
Övriga inbrott 
Församlingshemmet i Bräcke 150810 
Gränganz motor i Sveg 150810 
Fagervallsskolan, Östersund 150809 

Västernorrland Villainbrott - nytt modus (tjuvens tillvägagångssätt) 

Publicerad 2015-08-03 

Under den gångna helgen har det varit 2 villainbrott i Sävar och ett inbrottsförsök i Skellefteå 

där moduset varit detsamma.  

 

Gärningsmannen/männen har berett sig tillträde genom att borra ett hål på ca 1 cm i omkrets i 

en fönsterbåge. Troligen har något förts in genom hålet för att kunna vika upp handtaget till 

fönstret från insidan 

 

Stjäl bankkort, ringer sedan och utger sig vara polis 
En målsäganden i Ludvika fick 150727 besök av en man som ville låna en telefonkatalog. När 

mannen lämnade saknades målsägandens bankkort. En stund senare ringer telefonen och en 

person uppger sig vara från polisen och säger att de behöver koden till målsägandens bankkort 

som personen uppgett att de hittat 
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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 VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR   
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