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Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna 

och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger 

(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,  
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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 22, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 

Vi vill återigen flagga för att cykelstölderna ökar hela tiden, se över lås och 

märk din cykel.  

Vi får också tips om att det börjar komma dörrknackare till länet, just nu i form 

av personer som uppger att de är dövstumma och vill sälja träfigurer. Vi vet inte 

om det här är samma sällskap som varit här tidigare år men det har visat sig 

tidigare att många av dem som utger sig för att vara dövstumma inte är det.  

 

Var uppmärksamma och släpp inte in dessa personer i Era hem då vi inte är 

säkra på om det i något fall kan handla om rekning inför brott. 

 

STÖLD AV DYRA CYKLAR 

Norsk polis flaggar för att det nu pågått stölder av dyrbara cyklar och att de 

troligen förs ut ur landet.  

Nyligen har både Nord - Trøndelag och Sør - Trøndelag ( Trondheim ) 

polisdistrikt upplevt en ökning av stölder av mycket dyra cyklar . Det är tydligt 

att gärningsmännen i förväg vetat var cyklarna stått. 

Bland annat har det stulits en Scott Scale 20 värde 29000, - 2 st röd / vit off road  

en av märket Hard Rocks Cambrium , till ett värde av cirka 13.000 kr vardera, 2 

cyklar - för närvarande okänt märke och färg , totalt värde ca 70000 kr. 

Alla dessa cyklar har tillgripits i garage som brutits upp. 

Dessutom är det också stulits 2 st Diamond Apexcyklar värda £ 10.000 per styck 

. Dessa var fastlåsta i cykelställ. 

Det finns praktiskt taget inga observationer av fordon, men troligen har man 

använt en Van el liknande för att transportera dem på enklast möjliga sätt. 

MÄRK och LÅS ERA CYKLAR : www.stoldskyddsforeningen.se  Tänk också 

på att begära kvitto när du köper dyra saker på ex. Blocket så du inte gör dig 

skyldig till HÄLERI! Läs också mera om Häleri på SSF hemsida ovan. 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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25-26/5 STÖLD AV 2 DYRA CYKLAR I ÅSARNA  

 

VILLAINBROTT  

Den 25/5 kl.11.00 – 12.50, utsattes en villa i Lillhallen, Svenstavik för inbrott 

där man tillgripit pengar och smycken.  Gärningsmännen tog sig in via 

altandörren och enligt vittnesuppgifter har en större grå bil varit synlig i 

samband med inbrottet. Bilen kan vara av kombimodell eller minibuss. 

TIPSA POLISEN OM DU HAR NÅGRA IAKTTAGELSER! 
 

STÖLD AV VERKTYG 

25-26/5 i Överhogdal där man tillgripit verktyg ur en olåst friggebod. 

 

2 Nya verktygsstölder är anmälda i Föllinge och Lit, då brottstiden är så lång vet 

vi inte om det är färska stölder eller inte. Oavsett ber vi Er ha uppsikt över Era 

verktyg och notera främmande fordon i Era områden! 

 
 
 
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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