”GRANNKLOCKISAR” Vecka 44, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!
Det är verkligen lugnt på inbrottsfronten i bostäder nu tack och lov! Vi
håller tummarna att det håller i sig! Men glöm för den skull inte bort att
grannsamverka, tänk speciellt på att tända lamporna både inne och ute!
Angående verktygsstölderna som vi skrivit om tidigare där polisen i Ystad
kontrollerade under vecka 41 en lastbil med släp som var på väg mot
Polen. I det ärendet fanns 110 verktyg och 100 av dem har polisen
lyckats spåra. Anledningen till det goda träffresultatet var att verktygen
var märkta! Detta var verktyg från mestadels företag och det kan ha sin
förklaring till att så mycket som 100 verktyg var märkta. Vi jobbar vidare
med stöldmärkning nu när vi ser så goda resultat: Gå in på SSF hemsida
www.stoldskyddsforeningen.se och läs mera eller kontakta ditt
försäkringsbolag!
TRASIGA SKYLTAR
Stormvindarna har tagit många av våra grannsamverkansskyltar och jag
ber ER alla att titta över hur Era skyltar ser ut. De måste bytas ut om de
är trasiga!! Receptionen i Östersund har skyltar det är bara att hämta! I
övriga polisområde besöker Ni också receptionerna för att få eller
beställa nya skyltar.

TREVLIG HELG!
VI HÖRS!
Birgitta Persson
Polisen i Östersund

Polisen i samarbete med:
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Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

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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