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Hej Alla Grannsamverkare! 

Vi får in iakttagelser från grannsamverkan angående dörrknackare i form av 

dövstumma, asfaltsläggare samt besöket nedan. Vi vill än en gång påtala att Ni 

inte ska släppa in personer i Er bostad och tänk er noga för innan ni gör affärer 

vid dörren. Gör en ordentlig kontroll av personen/företaget först om ni bestämt 

Er för att göra affärer. 

 

Konstigt besök i Hammerdal 
En äldre man boende i Hammerdal hade den 6 juni besök av ett par, där man kan misstänka 

att paret var ute efter att tillgripa gods. 

Personal från hemtjänsten i Hammerdal var i 15:30-tiden på väg till en vårdtagare. Då hon 

närmar sig vårdtagarens hem ser denne att vårdtagaren kommer ut från sitt hus pratandes med 

en man och en kvinna, som hemtjänsten inte känner igen. 

Då hemtjänsten frågar vårdtagaren sedan vem paret var så svarar han att det var "en fransman 

som ville växla pengar". 

Hemtjänsten kollar i huset men inget verkar saknas, dock står en dörr till en skänk öppen, 

samt en dörr till en skrivbordshylla. Vårdtagaren kan inte förklara varför dessa skåpdörrar står 

öppen. Därför kan det misstänkas att paret har öppnat dessa skåp. 

Paret som besökte vårdtagaren färdades i en brun tyskregistrerad Mercedes  

Bilen sågs i Hammerdal även i 20-tiden. 

 

Kontakta polisen om du har några iakttagelser som kan sättas i samband med paret 

eller bilen. 

 

Stöld av borrar – Östersund 
Måndagen den 9 juni kl. 13:00-13:15 kom två män till företaget Variator i Östersund AB för 

att erbjuda att slipa företagets borrar. Efter besöket upptäcker personal att det saknas gods från 

lokalerna. 

Två män kom till företaget i en vit BMW med registreringsnummer DWT095, för att 

erbjuda att slipa företagets borrar. 

Medan personal var på kontoret för att diskutera ett pris på affären med en av männen, så 

rörde sig den andre i lokalerna. 

När männen hade lämnat upptäcktes det att det saknades en del gods från lokalen där den 

andre mannen befunnit sig. 
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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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