”GRANNKLOCKISAR” Vecka 25, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!
Nu börjar sommarsäsongen sätta i gång vad gäller de säsongbetonade stölderna.
Ta del av vår information och fundera på hur DU kan brottsförebygga och
samtidigt försvåra för tjuven i de olika situationerna.
Jag hör via försäkringsbolagen att Ni börjar köpa märkningsprodukter och
främst mikropunktmärkning. Det är mycket glädjande att höra att Ni tar till Er
av vår information, nu är vi verkligen på gång och brottsförebygger
tillsammans!!
STÖLD AV BÅTMOTORER
Två båtmotorer är anmälda stulna, en i Krokom och en i Gällö. I Krokom tog
man sig fram till båten via vattnet och stal motorn.
CYKELSTÖLDER
1/5 – 6/6 har 90 cyklar stulits i Jämtland. En stor del av dem är stulna i
Östersunds kommun.
INBROTT I FRITIDSHUS I LIT
Det senaste dygnet har man anmält tre inbrott i fritidshus i Lits-trakten.
INBROTT I GARAGE I BRUNFLO
5-6 juni anmäldes inbrott i ett flertal garage på Mariebyvägen.
_____________________________________
KNIV & BORRSLIPARE – 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
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lokalen där den andre mannen befunnit sig.
Ett företag till i Östersund har fått påhälsning av nämnda personer som tillgripit
borrar hos företaget för att sedan komma tillbaka med borrarna slipade och
kräva ut stora mängder pengar för slipning av borrarna.
140617 : En svart Audi combi har varit synlig i samband med ovanstående
ärende.
Vi vill varna för dessa personer som är väldigt ihärdiga och hotfulla i sina
metoder att få ut pengar för utförda slipningar. Tänk på att inte skriva på
några dokument som de presenterar!
KONTAKTA POLISEN OMGÅENDE VID EV. IAKTTAGELSER GÄLLANDE
PERSONER OCH FORDON.

________________________________________

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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