”GRANNKLOCKISAR” Vecka 12, 2015
Hej alla Grannsamverkare!

Från i fredags den 13/3 har vi haft två inbrott i villa i länet och det var i Nälden och
Östersund. På Brovägen i Nälden inträffade inbrottet mellan fredag till söndag då målsägarna
var bortresta, man har tillgripit mestadels kläder. Genom att krossa en ruta i ytterdörren
beredde man sig tillträde till villan.
På Fågelbärsvägen i Östersund hade man inbrott mellan fredag och tisdag då man även där
varit bortresta. Inbrottet upptäcktes av grannar som såg ett hål i rutan på altandörren, det
är ännu okänt vad som tillgripits.
INBROTT
10 inbrott i villa så här långt i mars, 5 stycken i Östersund. Övriga i Ytterhogdal, Svenstavik,
Stugun, Föllinge och Nälden. Brotten i Föllinge och Nälden avviker då de inte har samma
modus (tillvägagångssätt) som de övriga där man har riktat in sig på smycken och kontanter.
Man har berett sig tillträde till villorna genom att krossad rutor i altandörrar.
I Västernorrland har man haft 8 stycken inbrott, Västerbotten 6 st, samt Norrbotten 3 st.
Totalt i Jämtland under året: 33 st. Motsvarande period 2014: 13 st.
ASFALTSLÄGGARE
Asfaltsläggarna som varit i Östersund (Frösön) under ett antal dagar har nu enligt uppgift
dragit vidare. Vi säger inte att deras verksamhet är brottslig MEN vi vet att prestanda på
elverk som de sålt tidigare år inte håller vad de lovar och vi vet att det finns de som anlitat
dem för asfaltering av garageuppfarter mm som varit besvikna där asfalten har gått sönder.
Om Ni andvänder ER av den här typen av tjänster så ber vi Er att alltid ifrågasätta vad Ni
betalar för och anledningen till det låga priset. Be om att få se företagets F-skattsedel så att
det finns ett solitt företag bakom arbetet.
FÖSÄLJNING AV BRANDSLÄCKARE
I går fick vi ett samtal från en person på Frösön som berättade om ett företag som gick runt
och sålde bl.a. brandsläckare. Man var orolig att det var ett oseriöst företag då man tidigare
läst om personer som lurat äldre att köpa dyra brandsläckare. Vi vill även här uppmana Er
att ifrågasätta vad ni köper, be de som säljer varor vid dörren att komma tillbaka så Ni får
möjlighet att kolla upp om det är ett seriöst företag samt jämföra priser. Vill Ni vara på den
säkra sidan så råder vi Er att vända er till erat försäkringsbolag då ni ska köpa den är typen
av produkter.

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

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

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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