”GRANNKLOCKISAR” Vecka 29, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!

Härliga tider
för närvarande så är det lugnt inte bara i Jämtland utan i hela
området från Uppsala och uppåt landet. Norra Norrbotten har varit drabbade av
inbrott och polisen där misstänker att gärningsmännen har geografisk koppling till
länet.
Det har också gått bra i vårt arbete att lagföra de som begår inbrott i vårt län och
vi har precis nystat upp en stöldhärva med lokala gärningsmän!
SKYLTAR
Jag har skrivit till Er tidigare om placeringen av grannsamverkansskyltarna och jag
har nu även varit i kontakt med Trafikverket om detta. Tyvärr har vi brustit lite i vår
information till Er om placering av skyltar på vägar som ex. tillhör Trafikverket.
Vi väntar på en utförlig skiss från Trafikverket så Ni ska få bra information.
Jag såg i helgen att det fortfarande sitter skyltar på ortsnamn på E45:an och jag ber
ER än en gång att ta bort skyltarna. Det får inte sitta GSV –skyltar på ortsnamn och
andra trafikskyltar! Läs lite om det i det bifogade som jag klippt ihop från
Trafikverkets hemsida, ni behöver inte skicka det vidare ut till grannarna eftersom ni
som kontaktombud ansvarar för skyltuppsättningen.
NYA SKYLTAR: Finns att hämta i polisreceptionen på Trygghetens hus, Fyrvalla i
Östersund. Öppet vardagar 9-16
SEMESTERTIDER
Jag går på semester nu och är åter vecka 34 och under den tiden får Ni fortsatt sms
från LKC men ”Grannklockisarna” uteblir under dessa fyra veckor. Därför vill jag
påminna om sms-numret.
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!

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

Det är viktigt att ER kontakt med polisen sker enligt nedan:
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.

Glad sommar!
Birgitta Persson
Polisen i Östersund
GLÖM INTE SKICKA VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR 
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