”GRANNKLOCKISAR” Vecka 38, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!
VARNING FÖR BEDRAGARE
Vi har fått in info om att en man ringer till äldre personer och utger sig för att vara
deras läkare. Läkaren gör sedan reklam för en ny fantastisk hörapparat och vill att de
går och hämtar ut 15000 kr i kontanter som han vill ha som betalning för apparaten.
Vid ett tillfälle har samma mansröst ringt ett par timmar tidigare. Då var han inte
läkare utan utgav sig för att vara en granne!

INBROTT I VILLA

Två fullbordade inbrott anmälda under den gångna helgen:
Nälden: Krossat ruta på entrédörr samt brutit upp garage. Okänt vad som tillgripits.
Hede: Lyft bort köksfönstret och tillgripit smycken.
I Jämtland har vi från årsskiftet fram till i fredags haft en minskning med 27% på
villainbrotten gentemot fjolåret. (De två nya ej medräknade).
Nedan ser Ni en jämförelse med de andra Norrlandslänen.
Inbrott i villa. 1 januari – 12 september
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CYKELSTÖLDER
Hittills i september har 26 cykelstölder anmälts i länet, varav 23 är i Östersunds
kommun. Det är en minskning från förra året då det anmäldes 35 brott i länet (31 i
Östersunds kommun).

VI HÖRS!
Birgitta Persson
Polisen i Östersund

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

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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