”GRANNKLOCKISAR” Vecka 4. 2014
Hej Alla Grannsamverkare!!
Vi har sammanställt de brott som är vanligast i och runt Era bostäder hittills i år, så
Ni ska få en bild av hur brottsligheten ser ut just nu i Grannsamverkan.
INBROTT I VILLA
Under januari har fyra inbrott anmälts hittills i vårt område, om vi jämför med
tidigare år i januari ser det ut enligt följande: 2011: 11 inbrott, 2012: 3 inbrott,
2013: 5 inbrott.
Inbrotten i år har skett på Lottgatan, Skruvvägen och Tångvägen i Östersund samt
på Järnvägsgatan i Strömsund.
IAKTTAGELSER ÖNSKAS!
Inbrott på Tångvägen i Odensala i dag 21/1 vid 14.30–tiden. Kontakta polisen om du
sett eller hört något som kan sättas i samband med inbrottet. Ring 114 14, allt är av
intresse!
KÄLLARINBROTT
Under januari har nio källarinbrott anmälts och de flesta har skett i centrala
Östersund. Vi uppmanar Er som bor i flerfamiljshus att tänka på vad ni förvarar i Era
förråd och göra en polisanmälan oavsett värdet på det stulna.
STÖLD AV EXTRALJUS
Åtta stölder av extraljus har anmälts och en stor del av anmälningarna har kommit in
den senaste veckan. De flesta stölderna har skett i och runt centrala Östersund samt
någon i Brunflo och Strömsund. Än en gång vill vi uppmana Er att parkera Era bilar
på upplysta platser och att Ni tänker på att parkera så Ni försvårar för en ev. stöld av
Era extraljus!

Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen i Östersund

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen,
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 telefonnumret som anges i sms:et om Ni har
upplysningar i det aktuella ärendet!

MÄRKNING AV STÖLBEGÄRLIG EGENDOM:
Gå in på www.stoldskyddsforeningen.se och läs om hur man kan märka sina extraljus, verktyg,
teknikprylar, skoter etc. med mikropunktmärkning, läs ”Operation märkning”.
OBS! Märkningen kan användas på det mesta som vi har i hemmet! Om Ni har märkt Era värdefulla
saker så hittar de lättare hem till Er igen vid en eventuell stöld!
Lyssna på Polisen på radion : Lyssna onsdag förmiddagar då vi medverkar!
Radio Krokom: 90,2 101,0 & 106,7 MHz
Radio Åredalen: 88,4 92,2 & 103,3 MHz
Plus webbradion som finns på www.radiokrokom.se
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