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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 51, 2014 
 
HEJ ALLA GLADA GRANNSAMVERKARE! 
Nu lackar det mot jul och jag hoppas att NI alla får välförtjänt vila, stora lass med 
god mat och förhoppningsvis något paket! Det här är årets sista grannklockis och 
under året som gått så har vi lyckats skicka ut 37 st. grannklockisar plus mycket 
annat utöver det.  
 
Förutom grannklockisarna så har Länskommunikationscentralen, LKC, sänt ut ett 
stort antal sms vid mera skyndsamma ärenden. Vi känner att sms:en tillsammans 
med mailen är mycket lyckosamma och den kontakten som uppstår med ER är för 
oss ovärderlig! Vi ser ett resultat av det i den mängd tips som vi får in från ER. 
 
TACK alla nya och gamla grannsamverkare för i år och med hopp om ett gott slut 
och ett gott nytt år! 
 
Jag inleder med en liten annorlunda grannsamverkanshistoria med lyckligt slut, som 
jag har fått från en av våra grannsamverkare. 
 
”Vill bara tala om vad grannsamverkan kan användas till. 

 

En upprörd äldre kvinna ringer till mig och säger "kom fort, min man har ramlat omkull och 

ligger på golvet och kräks" Jag rusade dit och ser att maken är medvetslös och efter att sett till 

att maken hade fria andningsvägar och lagt honom i framstupa sidoläge så ringer jag efter 

ambulans. I väntan på ambulansen så ser jag att den lista med tel.nr och mail-adresser som jag 

gjort på mitt grannsamverkansområde ligger på bordet. 

 

Det visade sig att den skärrade makan inte kom på att hon själv skulle ringa 112 utan hon 

valde att ta fram listan som jag gjort och ringde till mig för att få hjälp. Således är 

grannsamverkan tryggare än 112. 

 

Efter att ha varit på sjukhuset en vecka är nu mannen hemma igen. 

 

Det hör till saken att det inte är någon granne som vi umgås med utan bara sådana som man 

pratar med då man träffas ute på gatan” 

                           ______________________________________ 

 

STORLIEN 

8 st. inbrott i husvagn, Storvallens husvagnscamping. Oklart vad som är tillgripet. 
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INBROTT I VILLA 

Sammanställning på den senaste tidens Fullbordade Inbrott i Villa. Det tillgripna vid de flesta 

inbrotten är guld och silversmycken. 

Plats/adress Postort    
  Brottstid 
fr.o.m. 

  Brottstid t.o.m.  Modus Spår/Iakttagelser 

Solvägen  Hammarstrand To 141211 To 141211  Krossat ruta altandörr Skospår 

Nyhem  Bräcke To 141211 To 141211  Krossat ruta altandörr Skospår 

Forsvägen  Bispgården To 141211 To 141211  Krossat ruta altandörr Skospår 

Krumhornet Östersund Lö 141213 Sö 141214  Krossat ruta badrum   

  
               

57 st. villainbrott totalt under 2014. Inskrivningsdatum 140101-141216 (Motsvarande siffra 

för 2013, och samma period = 61 st.) 

 

Fördelning kommuner: 

Östersund:26 

Åre:1 

Strömsund:8 

Ragunda:8 

Krokom:3 

Härjedalen:5 

Bräcke:4 

Berg:1 

Utom polismyndigheten:1 

 
BUSKÖRNING MED TVÅHJULIGA FORDON I NÄLDEN KVÄLLAR OCH HELGER. 

Vi har fått ett mail från en orolig grannsamverkare i Nälden som berättar att de 
sedan i somras har återkommande problem med buskörning med små mopeder och 
små crossar s.k. Fiddysar i Nälden.  
 
Enligt mailet så är det riktigt illa igen med buskörningen. De kör utan lyse och flera 
har vittnat om att de varit nära att krocka med dem. Senast för några kvällar sedan 
tolkade de efter på snowboard på gräsmattorna i byn.  
 
Vi vill vädja till föräldrar med ungdomar som har tvåhjuliga fordon samt till andra 
tonårsföräldrar. Prata med Era ungdomar och påtala det livsfarliga med att leka på 
det här viset. Vi vill också komma i kontakt med de som har kännedom om vilka de 
här ungdomarna är så vi också får en möjlighet att prata med ungdomarna och deras 
föräldrar för att förhindra att en livsfarlig situation uppstår. 
  
Vi får också in uppgifter på att det har eldats på flera platser i Nälden, bl.a. vid 
skolan och nu senast i helgen intill ishallen. Man har hämtat papper från 
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återvinningsstationen i närheten och eldar med. Finns det ett samband mellan 
buskörningen och eldningarna? 
 

Information från Brandskyddsföreningen Jämtland 
Det brinner i 17 hem varje dag och under december brinner det som mest i våra bostäder. 
Det beror många gånger på de levande ljusen och de glömda spisarna. 
Brandskyddsföreningen Jämtland uppmanar därför deltagare i Grannsamverkan att 
genomföra en gratis utbildning på datorn. Där kan man lära dig det man behöver för att göra 
sin bostad brandsäker för sig och sin familj på ett nytt spännande sätt.  
 
Utbildningen samt en massa tips och råd för ett brandsäkert boende finns på 
Brandskyddsföreningen Jämtlands 
hemsida  http://www.brandskyddsforeningen.se/jamtland/i-hemmet 
 

 
 

GOD JUL ! 
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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