GRANNSAMVERKAN
NYHETSBREV Vecka 42, 2015
Hej alla Grannsamverkare!
Alla har säkert hört om stölderna som skett i Östersundsområdet den senaste tiden.
Kuten (Kriminalunderrättelsetjänsten i Östersund) har gjort en sammanställning över
de anmälningar som inkommit till polisen som Ni kan läsa om nedan.

Gemensamt för alla anmälningar är att man har tagit sig in i en olåst bostad där
målsäganden sovit. Man har inte vid något tillfälle brutit sig in utan gått in via dörrar
som målsäganden glömt att låsa, alternativt struntat i att låsa.
Det verkar med tanke på det gods som stulits att man tar det som ligger
lättåtkomligt i entré/hall, kök, vardagsrum. Man har inte stulit några smycken,
kanske för att de flesta förvarar sådant i sovrum eller i toalettskåp.
SIGNALEMENT
Bara i ett av fallen har en gärningsman setts, då av två barn, som lämnat ett vagt
signalement: Man med mörkt skägg, ca 190 cm lång och kraftig kroppsbyggnad,
svarta kläder.
Det måste kännas väldigt obehagligt att för de som drabbats av dessa brott. Vi vill
därför än en gång påminna ER om att låsa ordentligt om ER, alla dörrar inklusive
altan och balkongdörrar! Var noga med att låsa även dagtid oavsett om Ni är hemma
eller ej. Vi kan se i statistiken över inbrott i bostad att den vanligaste tidpunkten för
inbrott är mellan 08.00 – 18.00, med en topp mellan 12.00 – 15.00.
Vi vill att NI är extra vaksamma på främmande personer och fordon just nu och hör
av Er till polisen om Ni gör iakttagelser som kan sättas i samband med dessa brott!
Läs nedan hur Ni lämnar tips och kom ihåg att ett FÄRSKT TIPS är ett bra tips!!

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

Plats

Brottsdatum

Tillgripet gods
Handväska, plånböcker, kontanter, jacka med
Gräftågränd
151003 bilnycklar och lägenhetsnycklar
Travarvägen
151004 Dator
151007Dator, 2 kameror, alkohol, I-pad, handväska,
Dammågränd 151008
kontanter
151009Spovvägen
151010
Mobiltelefon, Surfplatta
Krusbärsvägen
151010 Kontanter
Nyponvägen
151011 Dator, byxor, kontanter
Vinbärsvägen
151011 Dator, kontanter

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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