”GRANNKLOCKISAR” Vecka 11, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!!
Vi kommer från denna vecka att skriva om skotrar som är stulna i länet. Vi lägger ut
alla uppgifter på de stulna skotrarna i hopp om att få in tips från Er. Hör av Er om ni
har några iakttagelser om nedanstående skotrar, läs nedan hur ni kontaktar oss.

Källarinbrott
Antalet anmälda brott totalt har minskat i länet i år jämfört med samma period i fjol. Från
januari till den 3 mars har 31 källarinbrott polisanmälts i Östersunds kommun vilket är en
betydande ökning jämfört med samma period föregående år. Förmodligen har än fler brott
begåtts som ännu inte polisanmälts.
Huvuddelen av brott har skett i centrala Östersund följt av Frösön.
Man bör tänka på vad man förvarar i sitt förråd vars skalskydd kan bestå av ett hönsnät och ett
enkelt hänglås.
Tänk också på att försäkringsskyddet inte är lika starkt i förråd som i den egna bostaden. En
vanlig hemförsäkring täcker inte stöldbegärlig egendom, såsom konst, smycken och kameror,
som förvaras i förrådet.
Gärningsmännen är troligen att betrakta som livsstilskriminella vilket innebär att de har ett
missbruk som finansieras med stöldbrott.
Personer kommer troligen att gripas men om stulet gods kan anträffas och återbördas till
ägaren är mer osannolikt. Var därför som konsument beredd på att varor som saluförs kan
vara tillgripna och meddela polis om du misstänker det.

Snöskoter stölder
Från januari till den 3 mars har 8 skotrar anmälts stulna i länet. Något positivt är att antalet
tillgrepp är färre än föregående år då 20 skotrar hade tillgripits under motsvarande period. 45
skotrar stals totalt under 2013. Av dessa kunde polisen återlämna 12 till ägare.
Ett mycket litet antal av de tillgripna skotrarna kommer alltså tillrätta. Detta förklaras av att
en stulen skoter ofta plockas isär och att enskilda delar säljs som reservdelar på den öppna
marknaden som Blocket eller andra motorforum.
Man bör som skoterägare vara uppmärksam och följa de rekommendationer som
försäkringsbolagen lämnar vad gäller förvaring och lås. Märk gärna din skoter med
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Stöldskyddsföreningens SSF-DNA märkning och var noggrann när du köper skoter eller
reservdelar så att du inte gör dig skyldig till häleri. Kontrollera gärna med Larmtjänst om
skotern finns med i registret över stulna skotrar.
Tillgripna skotrar under 2014
Efterlysta
XUA193
JFB116
NXB662
TGL274
KCA981
LXC213
GJP483
EEE638

Fslag
TGSK
TGSK
TGSNÖ
TGSK
TGSNÖ
TGSNÖ
TGSK
TGSNÖ

Fordonsbenämn
YAMAHA PHAZER
POLARIS 600
ARCTIC CAT XF
LYNX ST 600
POLARIS 600
ARCTIC CAT F
POLARIS 700
POLARIS 800

År
Färg
2007 BLÅ
2009 RÖD
2014 FLERF
2003 FLERF
2009 RÖD
2012 FLERF
2008 RÖD
2012 FLERF

Brottsplats
Bdatum
kommun
2014-01-03 Hoting
2014-01-16 Östersund
2014-01-25 Östersund
2014-02-02 Köttsjön
2014-02-07 Berg
2014-02-08 Åre
2014-02-14 Strömsund
2014-02-16 Härjedalen

Brottsplats ort
Strömsund
Östersund
Östersund
Ragunda
Åsarna
Undersåker
Strömsund
Bruksvallarna

OBS! om du ser någon av dessa skotrar meddela polisen. Skotern kan eventuellt ha
anträffats och återlämnats till ägaren.
/KUT JÄMTLAND
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!!
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
- 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.
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