GRANNSAMVERKAN
NYHETSBREV Vecka 43, 2015
Hej alla Grannsamverkare!

Inbrotten i bostad ökar för varje vecka och har Ni inte sett om Era hus sedan mörkret intåg
så är det verkligen dags att göra det nu. Tänk på belysningen inne och ute, investera i
timers att sätta på radio och olika lampor i huset. Rörelsedeckare på huset är ett väldigt bra
brottsförebyggande vapen som inte kostar så mycket pengar.
Ta del av den inbrottsvåg som Västernorrland utsatts för de senaste dagarna och tänk på att
det är nära mellan vårt län och V-norrland!

INBROTT I VILLOR I VÄSTERNORRLAND
Senaste veckan har åtta villor i Västernorrland haft inbrott.
Orter: Ånge, Älandsbro, Helgum, Sollefteå x 2, Björna, Härnösand och Husum.
Man har berett sig tillträde till villorna på olika sätt, bl.a. genom att ha lyft bort rutor
och krossat rutor.
Det har varit stor oreda i villorna efter inbrotten och man har bl.a. stulit smycken och
kontanter.
Tre Litauer är gripna för stölden i Husum och utredning pågår.
__________________________________________________________________
GLÖM INTE GRANNSAMVERKA: Prata med Era grannar, tala om när ni åker bort,
parkera bilar hos varandra, förvara inte kontanter hemma och lås in guld och silver
som ni inte använder. Var uppmärksamma på främmande fordon och personer i era
områden! Tipsa polisen med färska iakttagelser!
__________________________________________________________________

Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen

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

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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