
 
 

Polisen i samarbete med:   

Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna 

och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger 

(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,  

Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer) 

”GRANNKLOCKISAR” Vecka 28, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 

Hoppas att NI får möjlighet att njuta av det här underbara vädret  :) 
Glöm bara inte att tänka brottsförebyggande i värmen. Ha alltid 
ytterdörren låst när ni är ute på gården och tänk på vilka personer 
som rör sig i Erat område! 
 
”GULDFÖRSÄLJARE” 
Vi har fått ett flertal samtal om personer som står längs Lv.321, 
Rv.87 samt E14. De låtsas ha problem med sina bilar och har 
varningsblinkers igång. Dessa personer stannar fordon och vill sälja 
”guld”. Vi vill varna för att stanna vid dessa personer då vi har fått 
uppgifter om att de är mycket påstridiga samt försöker sälja oäkta 
guld! 
 
140629 
Olaga intrång och stöld i Strömsund 
 

MOPEDSTÖLDER I BRUNFLO 
Tisdagen den 17 juni på kvällen stals det 2 st. EU-mopeder från 
Blomstigen i Brunflo. Vi har gripit två personer som misstänkta för 
stölderna. Tack för Era tips!!                   
 
 
NÄR NI FÅR SMS: 
För att spara tid och plats i sms:et kan Länskommunikationscentralen (LKC) uppge 
att Ni ska ringa ”grannsamverkansnumret” om ni vill lämna tips. Detta nummer finns 
alltid i ”grannklockisarna”, se längst ner! Spara ner detta nummer i Eran telefon! 
 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen i Östersund 
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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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