”GRANNKLOCKISAR” Vecka 47, 2014
Hej Alla Grannsamverkare!


Under helgen har dövstumma varit runt på olika platser i länet och vill sälja
saker. På en del ställen har de varit mycket påträngande och man har
upplevt dessa som obehagliga med anledning av deras uppträdande. Man har satt
foten i dörren så dörren inte kan stängas osv. Vid något tillfälle har man tryckt fast
något föremål av plast/tyg i fönstret.
Platser där det kommit in påringningar kring detta är: Pilgrimstad, Gällö, Bräcke,
Frösön, Östersund, Krokom och Brunflo
Inga brott kan kopplas till detta i nuläget.



Dieselstöld, Brånan – Åsarna. Två personer sitter anhållna gällande stöld av
drivmedel ur en lastbil.
Försök till stöld ur villa – Krokom. Målsägare har vaknat av att det plingar på
dörren. Efter ett tag hörs något från vardagsrummet. När målsägaren går dit
för att kolla syns två mörkklädda män som står och försöker bryta upp
altandörren.

INBROTT I VILLA & FRITIDSHUS 140101-141113
Västernorrland har sedan 20 oktober fram till idag haft 50 villainbrott. Under samma
tid hade vi i Jämtland 3 st.
Villainbrott
Antal

Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten
43
249
166
140

Fritidshus
Antal

Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten
104
140
121
148

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 
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