
 
 

Polisen i samarbete med:   

Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna 

och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger 

(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,  

Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer) 

”GRANNKLOCKISAR” Vecka 13, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Hoppas att Ni har det bra i solen!  
Som Ni kan läsa nedan så har vi haft en lugn helg i vårt område. Jag vill passa på att hälsa 
alla nya grannsamverkare välkomna, vi växer så det knakar och ett område som kommer 
stort är bl.a. Ragunda kommun. 

 
Viktigt fordon idag!   
GJK740 Audi A6 -99 (okänd färg), registrerad i Lettland.  
OBS: Detta fordon har ej varit synligt i samband med nedanstående inbrott, vi önskar enbart 
position på fordonet! 
 
VILLAINBROTTEN I REGION NORD 
I helgen har det varit 13 inbrott i regionen. 7st i Västerbotten och 6 st. i Norrbotten. Inget i 
Jämtland och Västernorrland. 
 
2 män gripna i Luleå för smyckesstöld som skett innan helgen, det är ännu okänt från vilket 
inbrott smyckena kommer från. 
Ytterligare två män gripna i Lycksele för den här typen av brott. 
 

Information om utländska fordon: Då vi begär slagningar på fordon i andra länder så 
får vi i regel ingen färg på fordonet för detta finns ej registrerat i deras databaser. 
Det kan också vara bra att veta att dessa grupper använder sig av många 
registreringsplåtar så det vi med säkerhet kan veta när vi ber Er ha utkik efter något 
fordon är fordonets modell. 
 

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.  
Tänk också på att ringa 112 om Ni snabbt behöver komma i kontakt med polis!! 
 
 
 
 
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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