Grannsamverkan
Nyhetsbrev – Nr.4 160202
Hej alla Grannsamverkare!
Under helgen har det anmälts åldringsbrott i vårt län och i våra grannlän, vi vill
därför passa på att påpeka vikten av att låsa in sina smycken och inte förvara
kontanter hemma. Framför allt ska vi aldrig släppa in främmande människor i vår
bostad. Prata med era anhöriga som är äldre om den här typen av brott så de inte
drabbas. Titta gärna på tidigare utskick i Nyhetsbrevet som handlade om
åldringsbrott, finns även på polisens hemsida. Hör av Er om Ni inte hittar den så
hjälper vi Er.
ÅLDRINGSBROTT I OFFERDAL
Där okänd person har tillgripit en summa pengar av målsäganden. Det är okänt hur
tillgreppet har gått till då brottstiden är på två veckor.
I Kvissleby (utanför Sundsvall) och i Ö-vik har man anmält två åldringsbrott med
okänd gärningsperson. Man har tagit sig in hos de äldre genom att frågat om man
får låna toaletten och därefter har det saknats smycken på bägge ställena. Vid dessa
tillfällen har gärningsmännen varit påstridiga.
GODA EXEMPEL
Ibland får vi mail med berättelser om hur Ni arbetar med GSV i Era områden, det är
något som vi är mycket tacksamma för. Jag vill dela med mig av mailet nedan och
lyfta det som ett gott exempel på ett fungerande GSV-område. (Detta mail har
kontaktombudet sänt till sina grannar för kännedom om att ett brott har skett på
gatan)
”Jag lämnade in en polisanmälan idag på stöld av båge med två extraljus av den nya
LED typen. Trots att bilen var parkerad mot garagedörren med c:a 2 dm avstånd
hade tjuven lyckats komma åt att lossa snabbkopplingen till extraljusstativet. Min
andra bil med ett liknande snabbkopplingsstativ fick tjuven bara loss på ena sidan
tack vare att vredet på den andra sidan hade lossnat och förvarades inne i bilen. Det
blev lite brytskador på stativet, som gick att åtgärda. Jag har inte fått rapporter om att
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andra drabbats inom område Jaktstigen. Igår kväll (c:a 22) såg min granne en "lufs",
som spankulerade runt våra hus och såg ut att vara på spaning. När han kände sig
iakttagen smet han iväg bort mot Solliden. Stölden skedde med all sannolikhet efter
midnatt på torsdagskvällen.
Det är nödvändigt att låsa in extraljus med snabbkoppling och bara aptera dem, när
behov verkligen uppstår. Och att i övrigt ha uppsikt efter okända personer och helst
konfrontera dem med frågan "Vem söks?".”
Mvh
Jaktstigens kontaktombud

Utan tillfälle – inget brott

På polisens hemsida finns numera en broschyr som heter ”Utan tillfälle- inget brott”.
Broschyren innehåller mycket bra information om hur man kan brottsförebygga i och
runt sin bostad. Nedan kan ni läsa ett klipp ur broschyren, så ni blir intresserade av
att ta del av den i sin helhet.

Håll tjuven borta!

Att förhindra brott och öka tryggheten på ett effektivt och framgångsrikt sätt kräver
ett helhetstänkande med många dimensioner. Att montera nya dörrar och lås eller
att anskaffa larm är inte tillräckligt. Detta kan till och med vid ogynnsamma
förhållanden förstärka otryggheten. Ett helhetstänkande innebär att man även
hanterar de ”mjuka” frågorna. Ja, man kanske till och med ska börja med dem. Är
området rent och fräscht? Är belysningen bra och är sikten god på vägen framför
mig.
Motsatsen skapar otrygghet och generar kriminalitet. Dessutom, finns det
Grannsamverkan i området? Deltar de boende i ”nattvandringar”? Båda dessa
metoder verkar brottsförebyggande och ökar tryggheten samt ger som bieffekt ett
socialt nätverk. Ibland är det en ren tillfällighet vilket objekt tjuvarna väljer, men vi
vet även att många inbrott är noga förberedda och välplanerade. Oavsett vilket,
väljer tjuvarna hellre objekt där de kan jobba insynsskyddat och ostört eller andra
omständigheter som underlättar brottets genom-förande. Ibland känner tjuvarna
t.o.m. till att det finns svagheter i skyddet. De har kanske varit där tidigare eller så
har någon annan rekognoserat åt dem.

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna, och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket, frivilligorganisationer

Grannsamverkan är ett av de bästa sätten att hålla tjuven borta. Enligt
Brottsförebyggande rådets (BRÅ) forskning kan det minska brotten i ett
bostadsområde med upp till 26 %. Grannsamverkan påverkar alltså inte bara inbrott
utan även andra typer av brott.

Yttre miljö

Ett inbrott börjar inte med att någon börjar bryta på ett fönster eller en dörr.
Inbrottet har alltid förgåtts av någon form av val och dessförinnan av mer eller
mindre utförlig rekognosering. Den yrkeskriminella ligan kanske gör noggranna
rekognoseringar i förväg medan missbrukaren bygger sitt val på betydligt enklare
kriterier strax innan inbrottet. Du ska alltså fråga dig; varför valde tjuven eller varför
skulle tjuven välja min bostad? Vad i den yttre miljön gör min bostad attraktivare än
grannens? – Finns det växtlighet eller föremål som möjliggör att tjuven kan jobba
osedd och ostört eller som han/hon kan gömma sig bakom? – Finns det partier som
är dåligt belysta? – Finns det andra faktorer som underlättar inbrottet? Baksida mot
skogen, lösa verktyg, en tillgänglig stege och ett öppet fönster o.s.v.? Försök sätta
dig in i hur en tjuv tänker när du planerar dina förebyggande åtgärder och
turordningen på dem. Var finns svagheten i ditt skydd? Ibland kan ganska enkla och
billiga yttre åtgärder tillsammans med bra grannsamverkan räcka för att avstyra ett
brott. Börja med dem.
1.Grannsamverkan: Märkning-registrering-knep,
Omtanke – uppmärksamhet - larma- vittna
2. Mekaniskt: dörrar-fönster-lås-spärrar inbrottsskydd
3. Larm: avhålla skrämma
Ta del av hela broschyren som finns på polisens hemsida:
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20
nationellt/Utan_tillfalle_inget_brott_2015.pdf
STÖLD AV EXTRALJUS 160125 – 160202
Sex stycken fullbordade brott samt ett försök i Östersundsområdet.
Stenhuggargränd, Fagerbacken, Rådhusgatan, Jaktstigen, Hagvägen, Stöttingvägen
samt Skogsbruksvägen.
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Är Ni intresserade av att köpa DNA-märkning så kontakar Ni ert försäkringsbolag
eller www.stoldskyddsforeningen.se Ni som redan har köpt glöm inte att skicka in era
personuppgifter till SSF så ni står som ägare till märkningen. Se SSF för detaljerad
beskrivning hur Ni märker större god
Nu kan Ni även registrera Er på nätet som ägare när Ni köpt en märksats:
https://www.stoldskyddsforeningen.se/dna-reg
Tips på bra hemsida:
www.samverkanmotbrott.nu
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger!

Vi hörs!
Birgitta Persson
KONTAKT MED POLISEN
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som inte är brådskande: Ring 114 14
- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se Obs! Ej Tips!
- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: E-post registrator.nord@polisen.se
-

I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68 om Ni har upplysningar i det aktuella
ärendet.

GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR 

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna, och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket, frivilligorganisationer

