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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 20, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 

Vi återkommer även denna vecka om verktygsstölderna i länet. Två av de tre 

misstänkta männen som var anhållna för verktygsstölderna släpptes av rätten vid 

häktningsförhandlingen eftersom de erkände en del av stölderna. Detta efter att 

ha mottagit strafföreläggande. Den tredje mannen är häktad i väntan på att åtal 

ska väckas. 

 

STÖLDER UR OLÅSTA FÖRRÅD OCH BODAR 

Fram tills dagens datum har vi fått in minst 33 anmälningar om inbrott /stöld ur : 

Uthus, garage, ladugård, carport, bil, verkstad, maskinhall, vedbod , förråd. 

Samt ett inbrott, eller försök, i bostad och ett inbrott, eller försök, i fritidshus. 

 

De flesta utrymmen har varit olåsta men där det varit låst har man krossat rutor, 

brutit upp dörrar el. garageport, tagit loss rutor och klippt lås för att bereda sig 

tillträde. 

 

Vid dessa inbrott har man tillgripit:  

Mestadels motorsågar och röjsågar, elverktyg, elverk, svets samt en mängd 

andra verktyg bl.a. 

 

Orterna där brotten har skett: 

Kallrör Järpen, Ocke Mörsil, Häggenås, Trångsviken, Föllinge, Norderåsen samt 

Solberg och Fyrås i Hammerdal. 

 

OBS: Då Ni gör anmälningar där Ni förlorat gods: tänk på att uppge ev. 

kännetecken på godset så vi hittar ägarna till det vi tagit in i beslag! 

 

Märk Era verktyg och annan stöldbegärlig egendom, läs mera : 

www.stoldskyddsforeningen.se    

 

 

 

 

 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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CYKELSTÖLDER 

Fram till dagens datum är 104 cyklar anmälda stulna, 93 av dem är stulna i 

Östersund.  

 

KÄLLARINBROTT 

Det har varit flera källarinbrott på Frösön och i centrala Östersund, totalt 11st 

från torsdag till söndag förra veckan. 

 

 

 

 

 

 
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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