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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 40, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 
Tyvärr fortsätter verktygsstölderna i vårt område och de drabbade är både 
privatpersoner och företag. Se sammanställningen från vår 
Kriminalunderrättelsetjänst (KUT) 
 
Vi fortsätter rapportera om dessa stölder då det är verktyg av stora värden som 
tillgrips samt att vi måste börja mobilisera oss mot dessa återkommande brott. Vissa 
kanske tycker att vi är tjatiga i vår strävan att man ska märka sina verktyg men i och 
med att man märker stöldbegärlig egendom så får vi lättare att hitta ägaren till det 
gods vi beslagtar. I och med att vi kan identifiera godset så är det också lättare att 
få gärningsmännen lagförda! Hör gärna av ER via denna e-post om ni har några 
funderingar om stöldskyddsmärkning! 
 
Information från vår KUT 141001 
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På följande orter har man anmält verktygsstölder, samt antal anmälningar: 
Svenstavik 3, Lit 1, Åsarna 4, Oviken 3, Mörsil 1, Häggenås 1, Vemån 1. 
 
Man har tillgripit:  
Mycket elverktyg, ett dieselverk från ett sågverk, motorsågar, röjsågar samt övriga 
verktyg.  
 
Detta har tillgripits från 7 fordon och de övriga stölderna är från ladugårdar och 
förråd. Varvid några byggnader och fordon stod olåsta. I övrigt har man berett sig 
tillträde genom att ha borrat hål ovanför dörrhandtaget på bilen, krossat rutor och 
brutit upp dörrar och fönster på byggnaderna. 
 

VERKTYGSSTÖLD I VÄSTERNORRLAND 
Verktygsstöld i Vikarbodarna, Östavall, mellan Rätan och Ånge, inte långt från våra 
tidigare stölder. Verktyg för 100.000-150.000 kr tillgripna från ett snickeri. De flesta 
av märket FESTOOL 
 
STÖLD AV VERKTYG SAMT TILLGREPP AV SNÖSKOTER I DUVED 18-27 SPETEMBER. 
Stölderna har skett i en fjällstuga i Fjällåsen, ur tillhörande garage. 
 
INTRESSANTA FORDON I REGIONEN – VILLAINBROTT ? 
Under fredagen den 140926 anlände ett flertal fordon till Sverige från Finland via 
Haparanda, minst ett av fordonen är länkade till villainbrott.  
Vi vill att Ni är uppmärksamma på en OPEL VECTRA  i silver som är 
Litauenregistrerad. Hör av Er med ev. iakttagelser! 
 

Ett flertal DIESELSTÖLDER har anmält från bl.a. Nälden och Bydalens 
fjällanläggning- Ni som har ex. lastbilar och grävmaskiner tänk på hur NI kan 
brottsförebygga! 
 
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!! 
 
 
 
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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