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Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna 

och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger 

(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,  

Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer) 

”GRANNKLOCKISAR” Vecka 11, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 

Ta del av information nedan och fundera över vad Ni själva kan göra för att förhindra att Ni 

utsetts för brott. Var vaksamma på vilka personer och bilar som rör sig i Era områden. Ring 

112 om det är skyndsamt och det är det om ni misstänker att ett brott kommer att ske eller har 

skett i Erat område!! Vi vill än en gång tacka för alla tips som vi får, tillsammans kommer vi 

att lösa det här!! 

 

SENASTE VECKANS INBROTT 

Man har berett sig tillträde till villorna genom att krossa fönster och därefter ställt till med stor 

oreda i husen. Kontanter och guld är det som tillgripits till största del. 

Utöver det har det tillgripits 1 mobiltelefon och 1 hårddisk. 

Även en täckjacka, dam, storlek 38, svart, har tillgripits. 

  

Följande fordon önskar vi ha in iakttagelser på: 

FDU345 (LT), det är en silverfärgad Opel Zafira, 2007 

 

Det senaste dygnet har vi inte haft ett enda villainbrott i hela regionen (Region Nord) 

 

Kom ihåg att alltid göra en polisanmälan oavsett om värdet på det tillgripna är ringa eller om 

Ni endast utsatts för ett försök, detta är viktigt för oss för att få hela bilden! Märk också 

värdefull egendom med DNA–märkning. 

 

TA DEL AV UTVÄRDERING AV DNA-MÄRKNING I STOCKHOLMSOMRÅDET: 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/dna-m%C3%A4rkning-effektivt-mot-bostadsinbrott-

3078492 

 
 

BROTTSSTATISTIK 

OBS Period 1 januari – 10 mars 

Villainbrott  
 År Antal 

2015 31 

2014 12 

2013 9 

2012 9 

 

 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/dna-m%C3%A4rkning-effektivt-mot-bostadsinbrott-3078492
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/dna-m%C3%A4rkning-effektivt-mot-bostadsinbrott-3078492
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Inbrott i företag 

År Antal 

2015 128 

2014 111 

2013 95 

2012 88 

  
Tillgrepp av snöskoter 

År Antal 

2015 14 

2014 10 

2013 20 

2012 3 

 
 
Antal fullbordade Villainbrott per ort 150101-150110 
Kälarne 1, Östersund 7 (varav 1 försök), Frösön 2, Åre 1, Brunflo 2 (varav 1 försök), 
Stugun 2, Offerdal 1, Tännäs 1, Sveg 1, Ytterhogdal 2, Svenstavik 2, Oviken 1, 
Hammarstrand 2, Strömsund 3, Järpen 1, Lillhärdal 1 och Hoting 1. 
 
 
När Ni lämnar tips: 
Färska tips är bäst! Tänk på särskilda kännetecken på personer, bilar är väldigt 
viktiga för oss för att kunna gå vidare i ärendet. Signalement, antal personer, regnr. 
m.m. Läs nedan hur NI lämnar tipsen.  Obs! inga tips till grannsamverkans e-post. 
 
 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen 
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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  

- Lämna TIPS: 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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