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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 3, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Hoppas att allt är bra med ER och att 2015 har börjat bra! Här kommer årets första 
”grannklockis” med en summering av de inbrott som skedde runt julhelgen.  
 
Som Ni kan se nedan så kan det ta veckor innan ett inbrott är anmält till polisen. I de 
fall vi går ut med ex. varningar via sms till grannsamverkan bör gärningarna vara 
färska. Vi får många frågor om varför vi inte skickar ut sms i olika ärenden och 
brottstiden kan vara en orsak till det. Det är vakthavande befäl som beslutar om vad 
som kan lämnas ut och ni kan känna Er trygga med den bevakningen. 
 

Plats/adress Postort    
  Brottstid 

fr.o.m 
  

Brottstid 

t.o.m 
Brott Modus (Tillvägagångsätt)   

Skansvägen Svenstavik 
 

141223 
 

141223 Fullbordat lgh-inbrott     

Järnåldersv. Östersund 
 

141224 
 

141225 Fullbordat villainbrott Gått in via källarfönster   

Önevägen Frösön 
 

141222 
 

141225 Fullbordat villainbrott Brutit fönster   

Härkevägen  Frösön 
 

141224 
 

141225 Fullbordat villainbrott brutit fönster    

Härkevägen  Frösön 
 

141223 
 

141225 Fullbordat villainbrott     

Skrakvägen  Östersund     
 

141226 Fullbordat villainbrott Skruvat bort en låskolv till ytterdörr   

Önevägen  Frösön     
 

141227 Fullbordat villainbrott brytmärken på fönster   

Vråkvägen  Östersund 
 

141223 
 

141228 Fullbordat villainbrott Brutit fönster   

Hårdvallsv. Frösön 
 

141217 
 

141225 Fullbordat villainbrott Brutit upp dörr på baksidan   

 

VILLAINBROTT ANMÄLDA UNDER 2015: 

Plats/adress Postort    
Brottstid 

fr.o.m 
  

Brottstid 

t.o.m 
Brott Modus 

Körsbärsv.  Östersund 

 

141230 

 

150103 Fullbordat villainbrott Krossat fönster balkongdörr 

Harrvägen  Frösön 

 

141219 

 

150104 Fullbordat villainbrott Brutit upp fönster intill altandörr 

Ullån  Åre 

 

150104 

 

150104 Fullbordat villainbrott Brutit upp fönster sovrum 

Norrvägen Kälarne 

 

141215 

 

150102 Fullbordat villainbrott Brutit upp fönster på baksidan 

 

 
Vid dessa inbrott har man mestadels tillgripit guld, silver och kontanter samt 
elektronik vid något tillfälle. 
 
Ni kan även utläsa att de vid de flesta inbrotten har gärningspersonen/personerna 
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berett sig tillträde till villorna via husens baksidor.  
 
Notera också att brottstiden är minst ett par dagar (förutom vid två tillfällen) och i de 
flesta fall flera dagar. Av detta kan man utläsa att målsägarna har varit bortresta. 
 
GRANNSAMVERKA 
Tala om för Dina grannar när du åker bort så de håller daglig koll på ditt hus genom 
att ex. skotta och ta in posten. Förstärk din bostad med mera belysning, både inne 
och ute som du har på timer. Vi ser återigen att man väljer att ta sig in i villorna via 
baksidorna – Investera i mera belysning på baksidorna och förstärk med en 
rörelsedeckare så lamporna automatiskt slås på när någon är i närheten. Glöm inte 
att alltid ha en timer på radion de tider du inte är hemma. 
 
Vi talar hela tiden i Grannsamerkan om att vi ska brottsförebygga genom att inte 
förvara kontanter och det guld och silver som man inte använder dagligen i 
bostaden. Lås in stöldbegärlig egendom i ex. vapenskåp eller förvara det i bankfack 
och ha ALDRIG kontanter hemma!  
 
Allt det här vet DU redan men jag vet att vi slarvar framför allt med belysningen, se 
dig omkring i ditt område och tipsa de grannar som har det mörkt att de ska tända 
några lampor när de åker bort. 
 
TIPSA POLISEN 
Hör gärna av dig till oss med ett tips om du bl.a. ser ett fordon som inte brukar vara 
i området. Tänk på att det är bra om tipsen är färska! Fråga också vänligt en person 
som du inte känner igen om du kan hjälpa den tillrätta, är man då ute i oärligt syfte 
vet man att här har man koll…. 
 

 
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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