”GRANNKLOCKISAR” Vecka 42, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!

Rosförsäljarna verkar ha ”flytt” länet för vi har inte fått in några nya anmälningar
under den här veckan. Förra veckan fick vi in några anmälningar från äldre personer
i Litsområdet där en man och en kvinna av utländskt härkomst gått runt och knackat
dörr och försökt sälja rosor. De var mycket påträngande och vid något tillfälle kände
de ex. igenom den äldres fickor efter att de uppgivit att de inte hade några pengar.
De uppgav också vid något tillfälle att de kom från en hjälporganisation ex. Röda
korset och skulle samla in pengar. Vid flera av tillfällena ringde de en gång på dörren
och var sedan snabbt inne i bostaden hos den äldre och detta är något som man
upplevde som obehagligt.
Tänk på att alltid ha dörren låst och har ni ett fönster i närheten av ytterdörren så
kan ni istället öppna det för att kolla vem som ringt på dörren. Då slipper ni
konfronteras med någon okänd person som försöker tränga sig in i Eran bostad.
CYKELSTÖLDER
Under helgen fann vi ett 15 tal cyklar i ett förråd. Till vissa av cyklarna finns det
anmälningar, övriga skall vi söka efter. När det gäller cyklar har det kommit en för
oss ny brottsgrej. Gärningsmannen låser fast en låst cykel med ett eget lås, låset
sitter runt ex ett fast cykelställ. När målsägande ska hämta sin cykel så får de inte
med sig den hem. Under natten kommer gärningsmannen och hämtar cykeln.
Vi kan heller inte ta med cykeln eftersom den sitter fast. Vi har med anledning av det
här beställt nya verktyg som passar för det här ändamålet så vi kan så att vi kan ta
cykeln i beslag.
Verktygsstölder
Polisen i Ystad kontrollerade under föregående vecka en lastbil med släp som var på
väg mot Polen. I ekipaget fanns stora mängder gods i form av kläder och verktyg.
Vid utredning kring detta har det konstaterats att mycket gods härrör från de tidigare
omnämnda verktygsstölderna här i Jämtland, både från arbetsfordon och olåsta
byggnader. En person hemmahörande i Polen sitter häktad i ärendet.
I övrigt lugnt när det gäller villainbrotten och fritidshus. 1 anmält villainbrott och 3
fritidshus hittills i oktober.
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

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 

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

