”GRANNKLOCKISAR” Vecka 26, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!
Hoppas att NI har haft en rolig midsommarhelg!
Devisen ”Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder” tänkte
jag själv på när vi tillbringade midsommaraftonen på Åre hembygdsgård.
Jag har aldrig sett så många dunjackor en midsommarafton och kanske
bidrog de (och det goda fikat förstås) till den härliga dagen i snögloppet.
TULLERÅSEN, OFFERDAL – BEDRAGARE??
Det har kommit till polisens kännedom att en kvinna i Tulleråsen har fått påhälsning
av en för henne okänd kvinna den 21/6 vid 13-tiden. Kvinnan tog sig olovligen in i
bostaden när anmälaren befann sig ute på tomten. Kvinnan ville se pensionsbeskedet
för hon skulle se till att anmälaren skulle få höjning av pensionen. Anmälaren
lyckades till slut på egen hand få ut kvinnan ur sin bostad varefter hon låste dörren.
FINNS IAKTTAGELSER I OMRÅDET PÅ OKÄNDA BILAR ELLER PERSONER??
HEDE 21/6 vid 18-tiden – PERSONER FÖRSÖKER VINKA IN BILAR.
Personer ringer in angående 5-6 personer i 2 bilar som försöker byta guld mot diesel
eller pengar. Färdades i mintgrön BMW. De försöker vinka in bilar efter LV315 i
Hede.
MOPEDSTÖLDER I BRUNFLO
Tisdagen den 17 juni på kvällen stals det 2 st. EU-mopeder från Blomstigen i Brunflo.
Mopederna är röda och den ena heter PGO och den andra MTB.
Ytterligare en moped stals på midsommarafton i centrala Brunflo.
Tänk på hur Ni förvarar/parkerar Era mopeder, se till att Ni har godkända
lås! Lämna tips till polisen om Ni sett eller hört något som kan ha att göra
med stölderna.
__________________________________
ATT TÄNKA PÅ OM DU SKA KÖPA TJÄNSTER VIA ”DÖRRKNACKNING”
Polisen vill uppmana både företagare och allmänheten att vara uppmärksam beträffande alla typer av
försäljare/företag som erbjuder sina tjänster via "dörrknackning".
Det är inte ovanligt att det också erbjuds varor till försäljning. Som köpare av de produkter som
erbjuds till försäljning med argumentet ”bra priser” bör man vara försiktig med att handla.
Försäljningen innebär inget brott, men det är viktigt att kontrollera kvaliteten på det som säljs.
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

Grundregeln är även här att om du blir erbjuden en ”riktigt bra affär” ska du vara extra noggrann i
dina kontroller.
Tänk på att:
 anlita bara hantverkare med F-skattesedel
 kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att bolaget verkligen existerar
 begär referenser och identitetshandlingar
 teckna skriftligt avtal om vad som ska utföras av hantverkaren och vad det kostar. Låt inte
arbetet påbörjas utan att ni klarat ut alla detaljer
 betala först när du är nöjd med arbetet som helhet. Betala inte kontant - utan till ett
företagskonto.
 lämna inte från dig föremål
 är erbjudandet för "bra för att vara sant" så är det förmodligen det. Undersök det noggrant.
 släpp inte in någon okänd person i din bostad. Avböj vänligt men bestämt.
- Polisen är intresserad av om besöken upplevs som oseriösa, tänk på att vi är intresserade av
registreringsnummer! Genom att Polisen får information om företeelsen kan omfattningen kartläggas
och möjlighet ges att störa verksamheten, säger Håkan Jonasson, Kriminalunderrättelsetjänsten.

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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