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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – Nr.1. 160113 

 

Hej alla Grannsamverkare & god fortsättning på det nya året! 
Vi klarade jul och nyår utan alla bostadsinbrott som brukar följa dessa högtider. I 
stället har vi fått in ett antal anmälningar om inbrott i källare/förråd i 
Östersundsområdet samt något inbrott i fritidshus. 
 
Nedan kan Ni läsa om en verktygsstöld i Östersund som genom ett tips från 
grannsamverkan var till stor hjälp för oss i vårt arbete fram till gripandet av 
gärningsmannen. Det här är ett ypperligt exempel på hur värdefullt och viktigt vårt 
arbete med grannsamverkan är, stort Tack för bra samarbete!! 
 
INBROTT I KÄLLARE/FÖRRÅD 
STORGATAN 

 

ÖSTERSUND 2015-12-11 2015-12-30 

GRUNDLÄGGARGRÄND 

 

ÖSTERSUND 2015-12-15 2015-12-29 

REVELJGRÄND 
 

ÖSTERSUND 2015-12-18 2015-12-23 

REVELJGRÄND 

 

ÖSTERSUND 2015-12-19 2015-12-23 

TROSSGRÄND 

 

ÖSTERSUND 2015-12-20 2015-12-21 

THOMÉEGRÄND 

 

ÖSTERSUND 2015-12-29 2015-12-31 

TIMMERVÄGEN 
 

ÖSTERSUND 2015-12-29 2015-12-30 

REVELJGRÄND 

 

ÖSTERSUND 2016-01-03 

 ÖNEVÄGEN 

 

FRÖSÖN 2016-01-04 2016-01-08 

 

STÖLD AV EXTRALJUS 
Två stycken extraljusstölder på Pumpmakargränd natten mellan 10-11 januari. I 
övrigt lugnt med stölder från/ur bil efter nyår. Åtta stölder av extraljus i länet hittills i 
år. 
 
STÖLD AV VERKTYG  
Under julhelgen tillgreps verktyg till ett omfattande godsvärde från en 
byggarbetsplats i ett bostadsområde i Östersund.  
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Tidigare under helgen har från samma bostadsområde inkommit iakttagelser att en 
okänd man rört sig i området. Mannen, som är hemmahörande i södra delarna av 
Sverige, blev därefter kontrollerad av polispatrull.  

När personalen kom till byggarbetsplatsen efter helgdagarna kunde de konstatera att 
det varit inbrott och att massor med verktyg var tillgripna och en anmälan 
upprättades. 

Magkänslan hos polispatrullerna gör att de nu börjar dra i alla trådar, vilket gör att 
de lyckas få fram uppgifter vilket styrker att den tidigare kontrollerade mannen 
sannolikt har genomfört stölderna av verktygen. Polispatrullerna arbetar vidare i 
ärendet och mannen kunde därefter gripas. Kontakt tas med åklagare och mannen 
blir anhållen för stölden och godset i bilen beslagtas. 

MÄRK ERA VERKTYG – Företag som vill märka ett större antal verktyg (eller annat 
stöldbegärligt) vänder sig direkt till Stöldskyddsföreningen, för att köpa större boxar! 

Är Ni intresserade av att köpa DNA-märkning så kontakar Ni ert försäkringsbolag 
eller www.stoldskyddsforeningen.se Ni som redan har köpt glöm inte att skicka in era 
personuppgifter till SSF så ni står som ägare till märkningen. Se SSF för detaljerad 
beskrivning hur Ni märker större gods. 
 
MATNING AV VILDA DJUR 
Ett område där grannsamverkan har ökat i vårt län är Frösön och det passar därför 
bra att ta upp ett problem som förekommer i vårt län och bland annat på Frösön. 
Kollegan Martin Trostemo berättar mera om vad det är för problem som jag menar. 
 
”När det gäller matning av vilda djur så skall man tänka sig för. Det är viktigt att 
utfodringsplatserna inte ligger i tättbefolkade områden och i anslutning till trafikerade 
vägar. Det är viktigt med anledning av flera orsaker. Dels så vänjer man djuren vid 
människor vilket leder till att tamhetsgraden ökar. Detta kan göra att dessa djur i en 
förlängning uppvisar ett aggressivt beteende mot människor vilket i sin tur kan leda 
till att man tvingas avliva dem. Dessutom har dylika utfodringsplatser en benägenhet 
att dra till sig smågnagare, möss och råttor vilket i sin tur leder till att ex. skabbrävar 
dras till platsen för att hitta mat vilket ofelbart ger upphov till smittspridning till 
hundar.  

http://www.stoldskyddsforeningen.se/


 
 
 

 

 

 

 

Polisen i samarbete med:  

Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna, och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger 

(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket, frivilligorganisationer  
 

                                                                                                                

En ytterligare aspekt av det hela är att utfodringsplatser i tättbefolkade områden 
leder till oönskade vandringar och förflyttningar av älg och rådjur över trafikerade 
vägar vilket ger en ökad frekvens av viltolyckor. Utfodring av vilt i villaträdgårdar och 
i anslutning till vägar avrådes därför med bestämdhet” 

 

Vi hörs! 
Birgitta Persson 
 

 

www.samverkanmotbrott.nu   
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 
 

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 Obs! Ej Tips! 

- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: 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 NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   

 

 

http://www.samverkanmotbrott.nu/
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