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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 18, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 

I kväll är det många av oss som sjunger in våren vid majbrasan och vi hoppas att 

det blir en lugn och fin kväll.  

 

Ni som har ungdomar som ska vara ute på stan eller runt om i byarna i kväll kan 

tänka på att det behövs nyktra vuxna ute i kväll. Sista april är en ”debutkväll” 

för många ungdomar då de provar alkohol för första gången. Enligt Pär Sundin, 

chefen för polisens ungdomsgrupp, är de vuxna ute fram till ca. 23.00 sedan går 

de hem och därefter börjar arbetet för polisen då det brukar bli stökigt resten av 

kvällen och natten. 

 

Det finns undersökningar som säger att föräldrars NEJ till alkohol fungerar och 

tydliga regler i hemmet påverkar ungas beteende kring alkohol. Man har också 

sett att de flesta ungdomar tycker att föräldrarna ska ha tydliga regler runt 

alkohol och att de ska prata om det hemma. 

 

STÖLDER UR OLÅSTA FÖRRÅD OCH BODAR 

Sedan den 8 april har stölderna av verktyg börjat igen i vårt län, det rör sig 

mestadels om motorsågar och röjsågar. Det ser exakt likadant ut som förra året 

då vi hade mycket av den här typen av stölder. Det började i april och fortsatte 

fram till och med oktober och då det kunde vara månader mellan inbrotten. Nu 

har det varit lugnt de senaste två veckorna men fortsätter det som i fjol så får vi 

vara beredda på att det startar om snart igen. 

 

Tänk därför 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, märk Era verktyg och annan stöldbegärlig egendom: se www.ssf.se  

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. 

 

 

http://www.ssf.se/
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KÄLLARINBROTT 

Är den typ av brott som vi ser ökning på just nu. Under perioden 1 januari till 27 

april har 83 brott anmälts centralt i Östersund. Samma period förra året 

anmäldes 58 brott. 

 

CYKELSTÖLDER 

En viss ökning har skett även när det gäller cykelstölderna. 59 brott har anmälts 

hittills i år jämfört med 53 föregående år. Det är i Östersundsområdet som dessa 

stölder har anmälts, från Odensala och hela vägen in till från centrala stan och ut 

till Hornsberg på Frösön. 

 

TREVLIG HELG 

 
 - med hopp om en lugn och skön Valborg ! 

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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