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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – vecka 50, 2015 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
I dag var en stor dag för Grannsamverkan i Jämtland då jag fick en medalj av vår 
polisområdeschef Stephen Jerand, som tack för en god insats i arbetet med 
Grannsamverkan. Med anledning av det vill jag passa på att tacka Er alla för gott 
samarbete för utan Er så blir det ingen Grannsamverkan.  
Vårt arbete växer och jag är stolt över att vi blivit så många på de fem år som gått 
sedan vi startade. I dag är vi ca.1100 kontaktombud fördelade över vårt län. 
 
 

 
Birgitta Persson och Stephen Jerand, Gamla kyrkan i Östersund 151208. 
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Vi är inne i en lugn period vad gäller bostadsinbrott men det bör nämnas att 
stölderna av extraljusen fortsätter att ligga i topp i vårt län, tänk DNA-märkning och 
hur Ni parkerar för att undvika dessa stölder! 
 
 

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 gods! 
__________________________________________________________________ 
 
GLÖM INTE GRANNSAMVERKA: Prata med Era grannar, tala om när ni åker bort, 
parkera bilar hos varandra, förvara inte kontanter hemma och lås in guld och silver 
som ni inte använder. Ha alltid ytterdörrar låsta och släpp aldrig in främmande 
personer i bostaden! Var uppmärksamma på främmande fordon och personer i era 
områden! Tipsa polisen med färska iakttagelser! 
__________________________________________________________________ 
 

www.samverkanmotbrott.nu   

Där kan Ni vill läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger! 

 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen 
 

 
 

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. 

 
 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
http://www.samverkanmotbrott.nu/
mailto:grannsamverkan.jamtland@polisen.se
mailto:registrator.nord@polisen.se
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GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   

 

 


