
 
 

Polisen i samarbete med:   

Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna 

och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger 

(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,  

Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer) 

”GRANNKLOCKISAR” Vecka 48, 2014 
 

Hej Alla Grannsamverkare! 
Här kommer sammanställningar på senaste veckans villainbrott samt 
inbrott i fritidshus i Svegsområdet. 
 
      
      

Plats/adress Postort    
  Brottstid 
fr.o.m 

  
Brottstid 
t.o.m 

Brott 
 

Spår/Iakttagelser Gods 

 
Brunflovägen  Östersund Må 141117 Må 141117 

Fullbordat 

villainbrott  
  Okänt 

 
Fritzhemsgatan  Frösön Ti 141118 Ti 141118 

Fullbordat 

villainbrott  
Skospår Guldsmycken 

 
Fågelbärsvägen  Östersund On 141119 On 141119 

Fullbordat 

villainbrott 
   Okänt 

 
Örjansvägen  Frösön To 141113 On 141119 

Fullbordat 

villainbrott  
  Okänt 

 

 

INBROTT I FRITIDSHUS I SVEG 

Det har inkommit sex st. anmälningar gällande inbrott i fritidshus i Svegsområdet. Brottstid 

på de flesta är mellan den 17-18 nov. Någon med längre brottstid. 

Område kring Remmen, Djuphån, Älvros 

Blandat gods tillgripet. Tv-apparater, bensin, motorsåg. I övrigt okänt för tillfället. 

 
REKNING HOTING? 

I Hoting den 21/11 har två män kört fram till en fastighet och fotat huset från olika vinklar. 

Dagen efteråt hade någon fäst ett långt, turkost band på sopkvasten utanför entrén. 

En vit bil har setts krypköra upp på vägen mot huset. Sedan åkt till grannen och vänt och 

tillbaka samma väg. 

Anmälaren hade för några år sedan inbrott och då lagt märke till liknande rekningar dagarna 

innan brottet. 

 
VILLAINBROTT I STRÖMSUND 
3 st. villainbrott uppdagades i Strömsund i helgen. Alla målsägare har varit bortresta och de 

bor i samma område. Okänt vad som tillgripits i nuläget. 

 

 

 



 
 

Polisen i samarbete med:   

Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna 

och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger 

(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,  

Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer) 

       Plats/adress Postort    
  Brottstid 
fr.o.m 

  
Brottstid 
t.o.m 

Brott  Spår/Iakttagelser Gods 

 
V Egnahemsgatan  Strömsund On 141119 Fr 141121 

Fullbordat 

villainbrott 
   

 
Smedvägen  Strömsund On 141119 Lö 141122 

Fullbordat 

villainbrott 
   

 
Pumphusgatan  Strömsund To 141120 Fr 141121 

Fullbordat 

villainbrott 
   Okänt 

 

Två vittnen har iakttagit en mörkblå buss, utlandsregistrerad som befunnit sig i området. Dock 

inget reg.nr angivet. 

 

TIPSA POLISEN! (Läs nedan hur du tipsar) 

Finns fler iakttagelser kring ett sådant fordon? 

 

GLÖM INTE ATT GRANNSAMVERKA – Genom att bland annat: 

- Prata med Grannarna och hjälps åt att grannsamverka. 

- Tänk på belysningen inne och ute.  

- Notera reg.nr på främmande fordon och sänd ett tips till vår 

tipslåda eller ring, läs nedan!  

- Var nyfiken och ställ frågor till främmande människor 

- Släpp inte in någon som inte identifierat sig i Eran bostad! 

Glöm inte att se över baksidan av ditt hus då många av inbrotten sker 
via husets baksida! 
 
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   

mailto:grannsamverkan.jamtland@polisen.se
mailto:tips.jamtland@polisen.se

