”GRANNKLOCKISAR” Vecka 16, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!
Hoppas att Ni har det bra och att ni snart får lite ledighet under påsken!
STÖLDER UT OLÅSTA FÖRRÅD
Tyvärr verkar ha en ny räd av stölder liknande de vi hade under flera omgångar
under fjolåret. Det handlar nu som då om stölder ur olåsta förråd, ladugårdar
o.s.v. och man har tillgripit motorsågar, röjsågar, elverktyg.
Denna gång är det i trakterna kring Norderåsen - Häggenås (igen). För tillfället
har vi fått in 3 st. anmälningar från Norderåsen från torsdag till fredag.
Tänk på att låsa alla utrymmen där Ni förvarar stöldbegärlig egendom. Fundera
också på om Ni kan ha hjälp av ex. hundgårdar och belysning för att kunna
förhindra den här typen av stölder. Hjälp varandra att hålla koll på Era bostäder
och Grannsamverka!
Vi är tacksamma för alla tips som kan härröras till de här stölderna, kom ihåg att
allt är av intresse!! Notera alla reg.nr. på bilar som inte hör hemma i området.
Dövstumma dörrknackare
Vi har fått in tips från Strömsund om att de har haft dörrknackare i området,
bestående av fem utländska män som utger sig vara dövstumma.
Männen färdades i en grå och en vit skåpbil. Polisen har ingen kännedom om
vilka männen är och vi tar gärna emot tips!
Var uppmärksamma på dörrknackare där Ni är osäkra på syftet med deras besök,
ställ kontrollfrågor och släpp framför allt inte in dem i Era hem!
Ta det lugnt i påsktrafiken!
Polisen i Jämtlands län önskar alla trafikanter en trevlig och trafiksäker påsk!
Polisen genomför hastighets- och trafiknykterhetskontroller i första hand på de större
genomfartslederna i länet, E 14 och länsväg 321. På skärtorsdag har vi kontroller på E 14 Åre,
Lv 321 o 45 i syd övriga dagar
Observera dock att övervakningen kan ske på ej angivna platser.
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

Tänk på att påsken är en av våra största trafikhelger, även när det gäller snöskotertrafik på
vissa håll i länet där det fortfarande finns möjlighet till snö och skoterförare.
För din och andras säkerhet:
 använd bilbältet på alla platser i bilen
 håll hastighetsgränserna
 avstå från alkohol och andra droger när du ska ut och köra bil, snöskoter eller andra
fordon. Tänk på att du även kan vara påverkad "dagen efter"
 håll avstånd, vilket är särskilt viktigt när det är snörök
 se till att du är utvilad när du sätter dig vid ratten
 det är krav på att använda vinterdäck till och med 31 mars, och det är tillåtet att
använda dubbdäck till den 15 april eller så länge det befaras vara vinterväglag där du
ska köra
Tänk efter före - det viktigaste är att nå fram till resmålet!

Glad Påsk!
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.

GLÖM INTE SKICKA VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR 
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