”GRANNKLOCKISAR” Vecka 24, 2015
Hej alla Grannsamverkare!
Nu börjar sommaren dra igång med semestrar och detta blir därför den sista
grannklockisen fram till vecka 30. Sms:en kommer att fungera som vanligt eftersom
de utgår från vår dygnet runt verksamhet Länskommunikationscentralen (LKC).
Ni hör av Er som vanligt till oss med tips enligt nedan och när Ni får sms ringer Ni
som alltid 010-numret som anges i sms:et, om Ni har tips att lämna i det ärendet!

VILLAINBROTT 150101 – 150531
Det har anmälts 43 fullbordade inbrott i vårt län under ovanstående period.
Samma period 2014: 17 st. Hela året: 64 st.
Samma period 2013: 23 st. Hela året: 62 st.
Samma period 2012: 15 st. Hela året: 53 st.
GRANNSAMVERKAN VÄXER I JÄMTLANDS LÄN
En snabb översikt i våra sms-grupper visar att kontakombuden är fördelade enligt
följande i länet, i år och förra året som jämförelse.
-

Östersunds, Krokoms och Bergs kommuner 2014: 505 st. 2015: 725 st.
Strömsunds kommun 2014: 72 st. 2015: 137 st.
Härjedalens kommun 2014: 15st. 2015: 20 st.
Åre kommun 2014: 49 st. 2015: 52 st.
Bräcke och Ragunda kommuner 2014: 27 st. 2015: 52 st.

TOTALT 986 KONTAKOMBUD = En ökning med 318 kontaktombud sedan
november 2014.
DNA-MÄRKSATSER
Hittills i år har Länsförsäkringar i Jämtland sålt 250 DNA-satser, detta mestadels i
samband med våra informationsträffar. Till den summan kommer försäljningen från
andra försäkringsbolag, Claes Olsson samt SSF försäljning. Detta innebär mycket
glädjande att minst 5000 saker, som vi kan räkna som stöldbegärlig egendom, har
märkts med DNA i vårt län. Bra jobbat alla Grannsamverkare!!
I samband med att SSF lokalstyrelse i Jämtland hade sitt sista styrelsemöte för
sommaren så framkom att Länsförsäkringar i Jämtland har flera anmälningar om
Åskskador än stöldanmälningar per år. Det tycker jag är både rolig och intressant
information för den säger oss att vi bor i ett TRYGGT LÄN med lite hotfullt väder!!
Polisen i samarbete med:
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Apropå väder så vill jag önska alla en riktigt härlig sommar, oavsett när eller om
värmen kommer!

Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen

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
- Lämna TIPS: 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 VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR 
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