”GRANNKLOCKISAR” Vecka 18, 2015
Hej alla Grannsamverkare!

Nu har det börjat dyka upp lite olika dörrknackare i vårt län, läs nedan om de tips vi har fått
in från Er och vad ni bör tänka på i samband med det. Tänk på att vara bestämd i mötet
med dörrförsäljare och aldrig släppa in någon i bostaden!

INBROTT I TANDSBYN
I Lockne-Änge har det natten mot onsdag tillgripits 3 motorsågar och ca 600 liter
diesel genom att slanga från en traktor och en grävmaskin som stod på gården nära
boningshuset. Liknar inte det modus (tillvägagångsätt) vi haft förut då det gäller
motorsågsstölder. Här har man brutit/klippt upp ett hänglås till en container. Förut
handlade det om att gå in i olåsta utrymmen.
Information från försäkringsbolagen:
FOTOGRAFERA DINA FORDON OCH ÄGODELAR
I samband med stöld och brand är det många gånger svårt att komma ihåg vad som
har förvunnit eller gått upp i rök.
Ett bra stöd för minnet är att fotografera sina ägodelar.
När försäkringsbolagen får in stölder av olika fordon läggs de upp på Larmtjänsts
hemsida.
Larmtjänst är en organisation som arbetar med att återta stulet gods, främst fordon.
De samarbetar bland annat med myndigheter, försäkringsbolag och olika
branschorganisationer.
Samarbetet omfattar polisen både nationellt och internationellt.
Viktigt att påpeka är att Larmtjänsts arbete inte är polisiärt utan är ett komplement
till Polisen.
För att få så bra kvalitet som möjligt på efterlysningen är det bästa om det finns bild
på det stulna objektet.
Fotona läggs upp på Larmtjänsts hemsida. Via Larmtjänsts hemsida stoldtipset.se
kan man även lämna information om stulna objekt.
Är informationen av polisiär art ska den även lämnas till Polisen.
Bra märkning exempelvis DNA och foton på sina fordon och dyra ägodelar, ökar
möjligheterna att återfå sina saker.
VERKTYGSFÖRSÄLJARE
I Höglunda, Stugun var en mörkgrå/brun Volvo XC90 på en gård i måndags och
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erbjöd verktyg till försäljning. Vi är intresserade av att få in tips på bilens reg.nr. Läs
nedan hur Ni tipsar polisen! Vid den här typen av verktygsförsäljning har det visat sig
att man får betala dyrt för billiga kopior. Verktygen har alltså inte den kvalité som de
utges för att ha!
JACKFÖRSÄLJARE
Vi har fått in tips om att jackförsäljaren är här i vårt län igen. Detta är en
återkommande metod som en eller flera män använder sig av. Man försöker sälja
”skinnjackor” snabbt för man ”ska med flyget hem” och därför måste göra sig av
med jackorna billigt. Det finns berättelser om att man fått betala 5000 kr för fem st.
för ”skinnjackor” till det uppgivna värdet av 25000 kr. I efterhand konstaterades det
att jackorna var gjorda av polyester.
Vi vill varna till försiktighet vid besök av dessa personer och tänka på att ”man får
det man betalar för”!
GRANNSAMVERKANSMATERIAL
SSF har fått in nytt material och under nästa vecka ska det skickas upp till oss. Vi
sänder er som väntar på material ett mail när vi har lagt det i receptionerna.
Det är många som skriver till oss att de inte får några grannklockisar och det
vanligaste svaret på det är att maillådan är full.
OBS! TÄNK PÅ ATT TÖMMA ERA MAILLÅDOR MED JÄMNA MELLANRUM OCH
KONTROLLERA OCKSÅ SÅ INGA MAIL HAMNAR I ER SKRÄPPOST!

Med vänliga hälsningar
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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