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Grannsamverkan 
Nyhetsbrev – vecka 51, 2015 

 

Hej alla Grannsamverkare! 
Det har kommit in ett antal anmälningar om inbrott i villa i vår region, jag tar upp det 
i vårt Nyhetsbrev som en påminnelse om att villainbrotten fortsätter runt oss. Vi har 
också fått in tre anmälningar gällande inbrott i villa i vårt område, läs nedan! Som Ni 
kan se så är det två olika tillvägagångsätt (modus) i länen. Man har dels tagit sig in 
via fönster och dels via altandörr.  
 
INBROTT REGION NORD 
Villainbrott i Norrbotten 151209-151212 

Senaste dagarna har det skett villainbrott i Jokkmokk, Arvidsjaur, Råneå, Älvsbyn och 
Antnäs. Man tillgrep bland annat smycken samt silverbestick. Gärningsmännen har 
tagit sig in i villorna genom att i tre fall ha brutit upp sovrumsfönster, i ett fall brutit 
upp källarfönster samt i ett fall brutit upp fönster i tvättstuga. Sovrummen är de 
ställen där man företrädesvis har genomsökt. 
 
Efter stölderna som bland annat rubriceras som grov stöld i Jokkmokk har en man av 
utländsk härkomst gripits i Skellefteå. Två andra män som misstänks ha färdats i 
samma bil finns beslut om hämtning till förhör på. Det är oklart vart de två senaste 
befinner sig. Bilen de färdades i är tagen i beslag!  
 
INBROTT I VILLA – BLÅSIPPEVÄGEN STRÖMSUND 
151212 mellan 18.00 – 22.00. 
Man har tagit sig in i villan genom att ha brutit upp altandörren, det är oklart vad 
som stulits i nuläget. 
 
INBROTT I VILLA – VILLAGATAN  HOTING 
Anmälan inkommen till polisen i dag om inbrott i helgen, har ingen kännedom om 
omständigheterna. 
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INBROTT I VILLA – SKOLGATAN ÖSTERSUND 
Under helgen 11-13/12. Där man har tagit sig in i villan genom att bryta upp 
altandörren. Ingen oreda i huset. Man har stulit guld och kontanter. 
 
INBROTT I FÖRRÅD  
Under helgen har ett inbrott i förråd anmälts på Lottgatan i Östersund samt två 
inbrott i källarförråd på Rådhusgatan i Östersund, oklart vad som stulits.  
 
LÅS IN STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM 
Inbrotten i våra grannlän bekräftar att man vi ofta förvarar våra smycken i 
sovrummen och det är något som vi pratar om på våra informationsträffar. 
Brottsförebygg genast genom att låsa in stöldbegärlig egendom som ex. smycken 
och annat silver i era vapenskåp eller lås in det som ni inte använder i hyrda 
bankfack! 
 
De två inbrotten i vårt län bekräftar också något vi talar mycket om nämligen att 
gärningspersonerna ofta bereder sig tillträde till våra hus genom att bryta upp 
altandörrarna och man stjäl kontanter, silver och guld. 
 
BELYSNING 
Rörelsedeckaren är inte så dum att installera på flera ställen runt våra hus, både på 
fram och baksida. Varför inte montera in en i anslutning till altandörren redan nu? 
 
FOTOGRAFERA 
Tänk på att fotografera all egendom i bostaden och fotografera det stöldbegärliga 
separat så ni kan bifoga ett foto till polisanmälan vid en ev. stöld. Förvara inte 
fotografierna i hemmet så de även kan användas vid ev. brand. 
__________________________________________________________________ 
 
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! 
__________________________________________________________________ 
 
 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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GLÖM INTE GRANNSAMVERKA NU I JUL: 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. 

 
 

GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   
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