”GRANNKLOCKISAR” Vecka 10, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!!
Nu i sportlovstider när vi är många människor i vårt län så bör vi tänka på hur vi
framför våra fordon på väg och i terräng. Vi försöker att finnas där det är mycket
trafik för att förebygga olyckor genom våra kontroller då vi bl.a. tittar på nykterhet
och kk-behörigheter. Vi vill även att Ni som föräldrar också är med och förebygger
genom att inte tillåta att Era minderåriga får köra skotern. Var rädda om varandra
och passa på att njuta av den tidiga vårsolen 

INBROTT I VILLA
I helgen anmäldes två villainbrott i länet:
Lugnviksvägen, Östersund. Fredag 28 februari - Söndag 3 mars
Målsägare är bortrest, när husvakten kommer för att titta till huset ser hon att
ytterdörren står öppen och att någon varit inne och letat igenom rum och lådor.
Tillgripet gods: Smycken och tv-spel.
Backgränd, Hammarstrand
Målsägare bortrest. Husvakt upptäcker att någon brutit upp ett fönster på baksidan
av huset. Okänt vad som tillgripits.
SMS FRÅN POLISEN
De gånger som Ni får sms från polisen och Ni har iakttagelseratt lämna i just det
ärendet ringer NI 010-569 18 68 och kommer direkt till vår
Länskommunikationscentral (LKC) i Östersund. Spara detta nummer i Er mobil för
man kommer snart att ta bort detta nummer i sms-en för att spara plats och tid i
sms:et. Viktigt är dock att komma ihåg att detta nummer endast ska användas de
gånger som Ni vill lämna iakttagelser om det som sms:et gäller!!
IAKTTAGELSER ÖNSKAS!
LKC har sänt ut ett sms där man vill ha in iakttagelser om en blå/vit
skåpbil som befunnit sig runt Börön i Brunflo!!
GLÖM INTE SKICKA VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR 

Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen i Östersund

KONTAKT MED POLISEN
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som ej är brådskande: Ring 114 14
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

-

E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se
Lämna TIPS: tips.jamtland@polisen.se eller 114 14
I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68 om Ni har upplysningar i det aktuella
ärendet!

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

