”GRANNKLOCKISAR” Vecka 39, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!

Tyvärr har vi fått in anmälningar om att man stulit verktyg, läs nedan! Vi kan bara
hoppas att vi inte börjar komma in i en ny stöldvåg då vi har haft lugnt på den
fronten sedan i våras. Nu gäller det att vi ser om våra utrymmen där vi förvarar
verktygen och annat stöldbegärligt. Tänk på att låsa uthus och bodar och montera
upp mera ljus på Era gårdar. Framför allt märk Era verktyg!
Se stöldskyddsföreningens hemsida www.stoldskyddsforeningen.se
VERKTYGSSTÖLDER – UR BYGGARBETSFORDON OVIKEN
Mellan torsdag och fredag förra veckan har vi fått in två anmälningar gällande stölder
ur byggarbetsfordon i Oviken - Stölder av elverktyg !
Tillvägagångssättet på den ena är särskilt intressant. Någon har gjort ett hål ovanför
handtaget (stort som en femkrona) och på så sätt fått upp bilen. Samma modus
(tillvägagångssätt) hade vi 2011 där många bilar byggbilar i främst Västjämtland
plundrades på verktyg. Då fick många målsägare tillbaka sitt gods efter att Polsk
gränspolis stoppat ett fordon med stort antal verktyg. Några av dessa var turligt nog
märkta och efter kontroll visade det sig att det fanns gods från 14 målsägare i
Jämtland. En stor bidragande orsak till att så mycket gods kunde knytas till
målsägare var att många varit duktiga att märka upp sina verktyg.
Vi kan inte nog betona vikten av att NI märker Era verktyg och speciellt Ni som har
en firmabil med verktyg, som i det här fallet!
VERKTYGSSTÖLDER - STORHALLEN ÅSARNA
Någon har tillgripit motorsåg, röjsåg, elverk, verktyg från olåst ladugård.
VERKTYGSSTÖLD I ROSSÖN
Verktyg till ett värde av 50 000 kr tillgreps under den gångna helgen vid ett kraftverk
i Rossön.
Vi är intresserade av att få in tips som kan härröras till den här typen av stölder –
Var vaksamma på främmande fordon och notera Registreringsnummer!!
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VILLAINBROTT
Vi har haft en lugn vecka vad gäller inbrott i villa :)
Tyvärr har det inte varit lika lugnt i våra grannlän där Norrbotten, Västerbotten och
Västernorrland tillsammans har haft 20 anmälda villainbrott under helgen och fram
till i går. Vid ett av inbrotten i Norrbotten observerades ett fordon från ett av
Baltländerna och sannolikt ligger personerna i denna bil bakom inbrotten. Bilen blev
kontrollerad i Finland och dessa personer sitter nu anhållna.
En liten tanke från oss…
Vi har noterat att man lägger ut mycket bilder på sina ”häftiga prylar” på sociala
medier, motorcyklar, fyrhjulingar, båtar m.m. Det man kanske inte tänker på att det
är idealiskt för den tjuvaktige som då slipper åka runt och reka vad folk har för grejer
hemma på gården.

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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