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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 14, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Nu står vi inför årets kanske härligaste högtid, påsken! Men med påsken ökar tyvärr också 
inbrotten!  

- Tänk därför extra noga på att brottsförebygga ordentligt innan Ni åker bort denna 

helg. 

- Investera i timers att sätta på lampor och radion. 

- Se över belysningen utomhus så allt tänds när Ni är borta.  

- Prata med grannarna och meddela att Ni åker bort så kan de ex. parkera en bil på 

Eran uppfart. 

- Ni som fortfarande är kvar hemma håll uppsikt över vilka fordon och människor som 

rör sig i området och notera registreringsnummer. 

- Tipsa polisen, läs nedan hur ni kontaktar polisen! Glöm EJ: Vid pågående brott eller 

misstanke om brott RING 112. 

VILLAINBROTTEN 
Två gripna i Norrbotten.  
Det mest iögonfallande i vårt område är det som hände på torsdagskvällen 26/3 då en 
patrull från Strömsund ser ett utlandsregistrerat fordon i Strömsund. Kontroll företogs och 
fordonet sätts under spaning tills dess lämnar vårt län söderut 9 timmar senare. Inget inbrott 
i Jämtland under helgen! 
 
DNA-MÄRKNING 
Flera har ställt frågor om DNA-märkningen, bl.a. en fråga om vi inte får fram sträckkoden på 
det gods vi tar i beslag. Om vi inte ser något nummer i sträckkoden så tar vi upp DNA:t och 
skickar iväg det på analys och får på så sätt fram ägaren till godset!  
DNA-banken finns i England och godset är därför sökbart även utomlands! 
 
GRANNSAMVERKANSMATERIAL 
Tyvärr har vi fortfarande inte fått någon ny sändning av skyltar och klistermärken från SSF.  
Ni som fortfarande väntar på att få material måste vänta tills efter påsk, vi skickar ett mail till 
Er som gjort en beställning när vi har fått in nytt! 
 

Säkerhetstips för skidutrustningen 

Med en rad enkla knep kan du öka säkerheten och försvåra för tjuven att stjäla din skidutrustning. 

 Lås fast utrustningen under "afterski" eller annat restaurangbesök. 
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 Använd skidställ med lås och bevakade skidgarderober. Om det saknas bör du förvara skidorna 

separerade från varandra. 

 Håll alltid utrustningen under uppsikt när du tar rast i backen. 

 Notera det unika tillverkningsnummer som finns på alla utrustningar av senare modell. Det underlättar 

för polisen vid en identifiering av stöldgods om det påträffas. 

 Märk skidor och snowboards med SSF DNA-märkning. Tjuvarna undviker saker som är märkta, 

eftersom de är mycket svårare att sälja vidare. 

 Låset till bilens takbox är oftast lätt att bryta upp. Förvara därför ingen utrustning där. 

 Var extra försiktig på lovens sista dag. Då anmäls många stölder. 

 Gör alltid en polisanmälan om du blir bestulen eller utsatt för brott. 

 

Kostnadsfri säkerhetsrådgivning 

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vår kostnadsfria rådgivning. Vi ger dig råd om hur du 

på bästa sätt kan öka säkerheten för hemmet, bilen, båten och dig själv. 

Tel: 0771-SSF SSF (0771-773 773) 

E-post: info@stoldskyddsforeningen.se 

 
 
 
HOPPAS NI ALLA FÅR EN LUGN OCH SKÖN PÅSK! 
/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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