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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 19, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 

Vi återkommer även denna vecka om verktygsstölderna i länet. Som vi befarade 

förra veckan så fortsatte stölderna under den gångna helgen, tyvärr!  

 

STÖLDER UR OLÅSTA FÖRRÅD OCH BODAR 

Tre stycken personer av utländsk härkomst sitter anhållna i Jämtland misstänkta 

för flertalet stölder ur uthus, förråd och liknande där man tillgripit bland annat 

motor - och röjsågar. I dag den 7 maj hålls häktningsförhandlingar och vi 

återkommer om det så Ni får följa ärendet.  

Under helgen inkom tiotalet anmälningar gällande inbrott i uthus, bodar och 

liknande i trakterna kring Trångsviken och Häggenås. 

Som Ni säkert har tagit del av via media de senaste dagarna så fick ett vittne i 

Munkflohögen på natten mot den 4 maj syn på en misstänkt bil som rört sig i 

området. Vittnet uppger att han på facebook sett uppgifter på att en liknande bil 

varit synlig i samband med inbrott kring Trångsviken. Vittnet sätter sig därför i 

bilen och följer efter personerna. Vid 01.30 slår polispatrull stopp på fordonet 

efter lv 753 mellan Munkflohögen och Häggenås. 

Fordonet är en VW Sharan (mindre buss), silver med takbox 

I går kväll hölls ett möte om grannsamverkan i Norderåsen där ett femtiotal 

personer var samlade och däribland vittnet från Munkflohögen. Vi passade då på 

att tacka vittnet med en tårta från Länspolismästare Stephen Jerand där han 

tackade för ett gott samarbete. 

Vi kan inte nog påtala att NI ska 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.stoldskyddsforeningen.se  GRANNSAMVERKA!! 

 

 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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Vi vill också att NI som bor i området runt Trångsviken – Häggenås kontrollerar 

Era förråd där Ni förvarar verktyg för att se om något saknas. Om ni saknar 

något måste NI snarast göra en anmälan om detta så vi bl.a. hittar ägarna till det 

gods som vi har i ärendet.  Ring 114 14 och gör en anmälan och har ni några 

kännetecken på verktygen så uppge det vid anmälan så de blir lättare att 

identifiera. 

 

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. 

 

 
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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