”GRANNKLOCKISAR” Vecka 4, 2015
Hej alla Grannsamverkare!
Tyvärr är vi mitt uppe i en inbrottsvåg i Jämtland. Enligt de anmälningar vi fått in i
dag 150122 (och som Ni kunnat följa via sms) så har det varit inbrott i Bispgården,
Östansjö i Ytterhogdal, Oviken, Vigge i Svenstavik och Frösö-Berge på Frösön. Alla
inbrott har skett dagtid och en exakt tid som vi har kunnat ringa in är på Frösön
mellan 17.15 -18.15.
IAKTTAGELSER
Vid inbrottet i en fritidsfastighet i Bispgården i morse observerade man en vit Audi
Avant med röd bakdörr, okänt om den kan sättas i samband med inbrottet.
En äldre mörk bil av kombimodell har varit sedd i går eftermiddag och i dag i FrösöBerge. Bilen ”smög omkring”, körde in till grannens gård till den drabbade och
försvann därefter från platsen.
RING POLISEN 010-569 18 68 OM NI HAR GJORT NÅGRA IAKTTAGELSER SOM
KAN SÄTTAS I SAMBAND MED INBROTTEN, ALLT ÄR AV INTRESSE!
Inkomna anmälningar t.o.m. 20150120:
Plats/adress

Postort

Brottstid
fr.o.m

Brottstid
t.o.m

Brott

Hattmakarvägen

Brunflo

150116

150117

Fullbordat villainbrott

Boberg

Stugun

150118

150119

Fullbordat villainbrott

Krossat fönster på baksidan huset

Bergsvägen

Brunflo

150119

150119

Försök villainbrott

Krossat fönster

Flatmon

Offerdal

150119

150119

Fullbordat villainbrott

Krossat fönster på baksidan huset

Bygatan

Tännäs

150120

150120

Fullbordat villainbrott

Krossat fönster på baksidan huset

Berggatan

Sveg

150120

150120

Fullbordat villainbrott

Krossat fönster

Modus (Tillvägagångsätt)

Man har mestadels tillgripit smycken och kontanter samt brutit upp ett kassaskåp vid
ett tillfälle där det är okänt vad som tillgripits.
Ni kan än en gång utläsa att man går in via husens baksidor. Ni som har baksidan
mot skogen eller med lite insyn bör speciellt tänka på hur NI kan brottsförebygga!
MÄRKNING AV STÖLBEGÄRLIG EGENDOM:
Vid några av inbrotten har man även tillgripit ex. någon kamera och dator, detta är bra exempel på
stöldbegärlig egendom som kan märkas med DNA och mikropunktsmärkning.

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

Gå in på www.stoldskyddsforeningen.se och läs om hur man kan märka all stöldbergärlig egendom:
som ex. extraljus, verktyg, teknikprylar, skoter etc. med DNA och mikropunkter
OBS! Om Ni har märkt Era värdefulla saker så hittar de lättare hem till Er igen vid en eventuell stöld
och gärningspersonerna kan lättare bindas till inbrotten.

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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