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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 50, 2014 
 
Hej Alla Grannsamverkare!! 
Det känns tryggt att vi har haft en lugn period med inbrott i bostad den senaste 
veckan, nu när vi börjar närma oss jul! Tyvärr så har det bl.a. förekommit några 
inbrott i fritidshus samt ett par större verktygsstölder, ta del av vår sammanställning 
nedan från KUT:en för nov./december. 
 
Läs också igenom informationen från SSF (Stöldskyddsföreningen) ordentligt för att 
säkra upp din julhandel! 
 
VERKTYGSSTÖLDER 
Verktyg till stora värden har tillgripits från baracker ute i skogarna kring Stugun.  

 

- Okända gm har brutit upp en dörr på en hjulburen barack och tillgripit diverse 

utrustning och verktyg tillhörande entreprenadfirma. Elverk , borrmaskin, 

vinkelslip, varmluftspistol, verktygslådor. Godvärde ca 78.000 kr. Baracken 

stod mitt ute i skogen i trakterna kring Skallsjön, Stugun.  

- Verktyg och maskiner för 100.000 kr har tillgripits från en annan barack 

tillhörande entreprenadfirma. Denna barack stod uppställd i trakterna mellan 

Tannsjön och Borgvattnet.  

Brottstid: 28 november - 3 december. 
 
 
 I Fjäl - Lit har man, i slutet av november/början av december, haft 3 st. 

fritidshusinbrott samt stöld av en snöskoter och en släpvagn. Även ett inbrott 

på Stigs Maskin i Lit där man tillgripit en dator. 

 

 Två inbrott i fritidshus i övriga länet: Ett i Åre och ett i Stugun. Okänt vad som 

tillgripits. 
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Håll i skinkan och klapparna - SSF ger dig ”säkra” tips i julruschen! 

Håll hårt i julskinkan och julklapparna, lämna dem inte synligt och 
utan uppsikt i bilen! Det rådet ger Lotta Mauritzson, ansvarig för 
rådgivning på SSF Stöldskyddsföreningen när julruschen nu sätter 
in på allvar.  

Julhandeln förväntas att slå rekord och det betyder högkonjunktur också för tjuven 
och hälerimarknaden då stöldbrotten brukar följa konjunktursvängningarna. 

SSF har därför listat ett antal säkerhetstips att tänka på innan man ger sig in i 
julruschen eller om man kommer att vara hemifrån över jul och nyår. 

Se upp för biltjuven - även om stölder ur bilar har minskat kraftigt de senaste åren vill 
vi ändå uppmärksamma allmänheten om en ny metod för att ta sig in i bilar, där man 
med en störningssändare slår ut låsfunktionen. Se därför till att bilen går i lås innan 
du lämnar den och lämna inte julklapparna i bilen obevakade. 

Se upp för ficktjuvarna - trängsel på gator och i köpcentrum ökar i julruschen vilket 
ger utmärkta tillfällen för ficktjuvarna. Var därför extra vaksam och håll uppsikt över 
din väska och förvara dina värdesaker nära kroppen, helst i dolda fickor. 

Se upp för nätbedragaren - allt fler konsumenter väljer att göra sina julklappsinköp 
via nätet och det väntas bli ett nytt rekord för e-julhandeln i år igen, enligt HUI 
Research. Bedrägerier och id-kapningar via nätet är den snabbast växande 
brottsformen i Sverige och ökningen är lavinartad enligt polisen. Att kapa en persons 
identitet är inte svårt, och problemen som följer för den enskilde efter en 
identitetskapning är omfattande.  

När du handlar dina julklappar på nätet se till att e-butiken är certifierad innan du 
genomför betalningen, titta efter symbolen för Trygg e-handel och handlar du av en 
privatperson är det viktigt att använda säkra betalningsvägar och inte betala förrän 
du fått varan, säger Lotta Mauritzson.  
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Tips i julhandeln: 

- Om du handlar dina julklappar på andrahandsmarknaden av privatpersoner 
skicka aldrig pengar i förväg. Se till att du har varan i handen innan du 
betalar. Lita på din instinkt – är ett erbjudande för bra för att vara sant, då är 
det ofta det. 

-  När du handlar via internet, kontrollera att e-butiken är certifierad innan du 
genomför betalningen, titta efter symbolen för Trygg e-handel. 

- När du parkerat bilen kontrollera att bilen verkligen går i lås innan du lämnar 
den. Hörs det att bilen går i lås har du inte blivit utsatt för störningssändare. 

- Det du gillar det gillar tjuven! Lämna inte saker i en obevakad bil – töm bilen 
själv! 

-  Trängsel och stress ger utmärkta förutsättningar för ficktjuvar. Förvara dina 
värdesaker nära kroppen och helst i dolda fickor. 

- Notera spärrnummer för alla dina kort. Du är skyldig att spärra dem 
omedelbart om du skulle bli bestulen. Abonnerar du på 
Stöldskyddsföreningens spärrtjänst behöver du bara notera ett enda nummer: 
0771 772 772 så får du snabb hjälp med att spärra korten. 

Om du reser bort under julhelgerna: 

- Statusuppdatera inte i sociala medier om att du är bortrest, det signalerar 
för tjuven att hemmet är tomt en tid. Positioneringstjänsten på mobilen ska 
vara avaktiverad. 

- Be någon granne/släkting att ta hand om posten och bor du i hus be 
granne/släkting även skotta snö. 

- Ha lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post. 
- Förvara inte värdeföremål i hemmet om du inte har ett värdeskåp. Många 

inbrott sker på grund av att tjuvarna vet att det finns exempelvis guld i hemmet 
och de ofta vet var de ska leta. 

- Både polis och försäkringsbolag rekommenderar starkt att man ska märka 
sina ägodelar. Polisen kan vid påträffat gods spåra dem tillbaka till dig som 
ägare. SSF erbjuder stöldskyddsmärkning med hjälp av DNA och 
mikropunkter. 

- Bor du i hus rekommenderas att du installerar utomhusbelysning med 
rörelsevakt. Om belysningen plötsligt tänds uppmärksammas omgivningen 
på detta.  

- Dra ur kontakter till all elektronik som inte kommer att behövas under tiden 
du är borta, så minskar du risken för brand. 
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För mer information kontakta: 

Lotta Mauritzson, ansvarig Rådgivning, 0709-81 65 72  
lotta.mauritzson@stoldskyddsforeningen.se 

Pia Lindström, v vd SSF, 0709-10 18 08 
pia.lindstrom@stoldskyddsforeningen.se 

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende specialist inom säkerhet och 
brottsförebyggande i samverkan med polis och försäkringsbolag. Överskottet från vår 
verksamhet återinvesteras i ideella projekt för att öka tryggheten i samhället. Läs mer 
på www.stoldskyddsforeningen.se 

 

 

 
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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