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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – Nr.5 160210 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
Denna period har det varit väldigt lugnt på inbrottsfronten i hela vår region, som 
tidigare veckor så är det extraljusstölderna som sticker ut. Vi är tacksamma över det 
lugn som har lagt sig över inbrotten i länet och fortsätter brottsförebygga så vi 
behåller lugnet! 
 
STÖLD AV EXTRALJUS 160202 – 160209 
9 st. fullbordade extraljusstölder är anmälda under denna period.  
3 st. av dessa i Östersund, 3 st. i centrala Strömsund, 1st. i Åre och 1st. i Järpen 
samt 1 st. i Lillhärdal.  
 
Det som skiljer sig från föregående period är att stölderna är mera fördelade över 
länet och inte endast i Östersundsområdet.  
 
Vi har noterat att vissa av de här stölderna sker mitt på dagen och på stora 
parkeringar som man bara står tillfälligt på när man handlar. Detta är ett enkelt brott 
att utföra då många köper samma typ av bågar och alla är omärkta. Man kan också 
konstatera att snabbfästen inte är så bra då de flesta inte tar loss dem när man 
lämnar bilen. Om Ni vet med ER själva att Ni inte monterar av extraljusbågen så 
skruva hellre fast bågen med skruvar som inte går att skruva upp. Tänk på hur NI 
parkerar och lägg extraljusbågen i bilen och lås innan Ni lämnar parkeringen. 
 
Framgångsfaktorer 
- Snabb anmälan – kort brottstid .  
Tre bågar åter till ägaren under den här perioden bl.a. tack vare snabba 
anmälningar. (När vi gjorde ett tillslag så låg extraljusen tillsammans med verktyg 
som var märkta och vi hittade därför ägaren och tack vare en snabb anmälan!) 
- Anmäla försök av stölden. 
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VARNING FÖR BEDRÄGERIER 
Vi har noterat flera anmälningar gällande bedrägeri där man blivit lurad att köpa alt. 
ha chansen att vinna en mobiltelefon (Iphone6, Samsung) genom att betala 1krona. 
Man uppger konto varifrån kronan ska dras ifrån och sedan upptäcker man att 
ytterligare belopp dragits. (Belopp som 1498:- och 749:-) 
 
Vi får in flera exempel från Er och alla går ut på att man på något sätt ska svara på 
ett mail el. typ vara med i en tävling, allt i syfte att komma åt konton. Svara därför 
aldrig på ett mail av den här typen och radera dem direkt när de kommer. Verkar en 
tävling vara för bra så är den med all säkerhet det! 
 
 
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 god 
 
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. 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
https://www.stoldskyddsforeningen.se/dna-reg
http://www.samverkanmotbrott.nu/
mailto:grannsamverkan.jamtland@polisen.se
mailto:registrator.nord@polisen.se
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GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   

 

 


