GRANNSAMVERKAN
NYHETSBREV Vecka 41, 2015
Hej alla Grannsamverkare!

Det är många som hör av sig till oss och vill ha flera klistermärken och skyltar. När N skriver
ett mail med denna förfrågan vill vi att ni anger om ni ska byta ut trasiga skyltar eller om det
tillkommit hushåll på flera platser. Uppge det totala antalet hushåll som är med i Erat
område om det tillkommit flera i GSV. Vi för statistik över antalet hushåll och vart vi har GSV
i länet.
POLIS-SMS:
Vi har identifierat ett fel i våra sms-listor som vi nu håller på att åtgärda. Om Ni efter denna
vecka inte får sms på en tid så vill vi att Ni sänder oss ett mail och berättar det. Uppge då
namn, mobilnr. och gärna i vilken kommun ni bor, så vi hittar Er lätt i våra listor. Vi har i dag
1051 kontaktombud i våra sms-listor.

NEDSÅGADE ÄLGTORN:
150902-150908 Mosjön, Lit = 5 st.
150906-150910 Mosjön, Lit= Okänt antal
150922-150923 Fröå, Åre = 1 st.
150926-150928 Undersåker = 8 st.
VARNING!!
I Mosjön upptäcktes sågsnitt på fotbrädorna/stegen upp till tornet, vi förmodar att
detta är avsett för att orsaka skada på den jägare som kliver upp på tornet. Därför
vill vi att Ni som ska jaga i helgen noggrant går igenom jakttornen innan Ni kliver
upp på dem.
Kontakta polisen om Ni gör iakttagelser i ärendet, ring 112 om det är skyndsamt!
Om Ni stöter på en misstänkt person i skogen ring direkt 112 och kom då ihåg att
aldrig gå fram till personen med erat gevär i handen. Om Ni ska närma er personen
är det bra om ni är flera som kan frysa situationen tills polis är på plats.
STÖLD UR LÄGENHET
Gräftågränd i Östersund:
Målsäganden hade balkongdörren öppen, tillgrepp av handväska och jacka. Vittne
hittade jackan och handväskan, allt var kvar förutom kontanter.
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

STÖLD UR VILLA
Travarvägen i Östersund
Källardörr olåst. En dator tillgripen.
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Bredgårdsgatan i Strömsund:
2-3 oktober, man lyckades inte ta sig in i villan. Brytmärken på ytterdörren
Hannåsvägen, Bispgården:
Försök till inbrott i villa där vi gripit två personer.
STÖLD AV EXTRALJUS:
Under den gångna veckan har man stulit extraljus i Backe, Dvärsätt och Östersund.

Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen

KONTAKT MED POLISEN
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som inte är brådskande: Ring 114 14
- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se Obs! Ej Tips!
- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: E-post registrator.nord@polisen.se
-

I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68 om Ni har upplysningar i det aktuella
ärendet.

GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR 
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