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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 5, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Den här veckan summerar vi lite det som hänt de senaste veckorna men jag vill 
också att vi alla börjar fundera på vad man själv kan göra för att förhindra ett 
inbrott. Vi staplar alla brottsförebyggande åtgärder på varandra var och varannan 
vecka i grannklockisarna och vi hoppas att Ni börjat bocka av en och annan åtgärd.  
 
Vi bör också tala om civilkurage och om att våga bry sig. Vi har bl.a. gripit skoter och 
biltjuvar tack vare människor med civilkurage som brydde sig och lade ihop ett sms 
från polisen med ett skoterekipage. Vi blir fler och fler i Grannsamverkan Jämtland, 
jag uppskattar att vi är ca.350 byar och gator som är organiserade i GSV. Tänk vad 
många intresserade ögon som finns i vårt län och vi blir flera hela tiden :) 
 
”VÅGA BRY SIG” 
Jag frågade min kollega Sanna Matsson, som är chef för ”Grova brott”, om hon 
kunde hjälpa mig med veckans grannklockis och hon skrev följande till ER: 
”Jag skulle vilja slå ett slag för ”att våga bry sig”. Våga titta en extra gång om ett 
okänt fordon svänger förbi grannens tomt. Våga vara nyfiken på däckspår i snön på 
grannens uppfart trots att denne är på semester. Våga ringa till polisen om en 
iakttagelse som man nästan tycker att det inte är värt att ”störa polisen ” för. När 
polisen lägger ett pussel utan att ha ett askomslag för att se hur det ska bli, så 
behövs alla tips vi kan få. 
 
Modus (tillvägagångssätt) i de fall som kan vara aktuella handlar om möjlighet till 
tidig, snabb och strukturerad insats. Eftersom gärningsmännen är mobila och bara 
uppehåller sig timmar till några dagar i vårt län krävs det att vi är ”på tårna” och 
handlar snabbt. 
Men de kommer att övernatta någonstans och då kan det bli möjligt att få position 
på ett sällskap. I samband med vistelse på hotell, pensionat campingplats m.fl. skall 
liggare fyllas i med namn och ID handling/Pass på den utländska turisten. Detta skall 
sparas i 3 månader och kunna visas upp på polisiär begäran. Detsamma gäller 
svenska turister då vi reser utomlands. 
 
De kommer att tanka eller i sämre fall tjuvtanka i vårt län. Det är därför viktigt att 
anmäla alla smitningar från tanknota som kommer att rubriceras som snatteri eller 
stöld oavsett beloppet. Detta ger oss en pusselbit över förflyttning inom vårt län. 
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Det kan inte nog poängteras vikten av att titta efter registreringsnumret på fordonet. 
Om du inte kan namnet på bilmodellen så koppla gärna ihop den med en bilmodell 
som liknar en bil som någon du känner innehar. Hur många personer satt i bilen och 
kan du ange kön? 
 
Jämtland har en stor öppenhet och välkomnar alla turister till vårt vackra län. Men 
om någon begår kriminella handlingar skall de behandlas likvärdigt och 
professionellt.  
 
I dagsläget är alla utlandsregistrerade fordon av intresse med grund i vittnesförhör i 
flera av de inbrott som varit sedan december 2014. Detta utesluter på intet sätt 
svenskregistrerade fordon.” 
_______________________ 
 

VAPENSKÅP 
Vi har fått frågor från jägare som är oroliga för att deras vapenskåp inte ska palla 
trycket från en kofot. Med anledning av det har jag talat med våra tekniker och de 
säger följande om de öppnade vapenskåpen. 
”På de flesta inbrotten har man hittat nyckeln till vapenskåpet och öppnat denna och 
i tron att man där förvarar guldföremål. Vapen har tagits ur skåpet men bara i ett fall 
har det skett en stöld av ett mindre handeldvapen. Får man inte upp vapenskåpet tar 
man med skåpet så det gäller att skåpet är väl förankrad.” 
 
IAKTTAGELSER 
Bilen som vi gick ut med sist, den svarta utlandsregistrerade VW Polon med 
registreringsnummer som börjar på F, är fortfarande intressant att få in 
observationer på. Vi vet att den varit synlig i trakterna kring Järpen  
där det begicks ett villainbrott på Bergstigen någon gång mellan fredag – söndag 
förra helgen. 
 
Även om det är lugnt en kortare period kan en brottsserie fortsätta ett par dagar 
senare.  
 
När Ni lämnar tips: 
Färska tips är bäst. Tänk på särskilda kännetecken på personer, bilar är väldigt 
viktiga för oss för att kunna gå vidare i ärendet. Signalement, antal personer, regnr. 
m.m.  
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DNA-MÄRKNING 
Sedan i början av december 2014 har Länsförsäkringar i Östersund sålt över 100 
märksatser. Därtill har allmänheten möjlighet att köpa märksatserna från SSF samt 
från Claes Olssons hemsida, den försäljningen har vi inte haft möjlighet att kolla. 
Men, vi kan dra slutsatsen att minst 2000 stöldbegärliga saker har märkts upp i vårt 
län under den här perioden.  
 
TACK FÖR ALLA TIPS! 
Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) i Jämtland hälsar att det har kommit in mycket 
tips till polisen den senaste tiden. De säger att det verkar som att allmänheten i 
allmänhet och grannsamverkan i synnerhet har tagit till sig all information som gått 
ut. Man har blivit mycket alerta att tipsa polisen med iakttagelser. Det är vi givetvis 
mycket tacksamma för – TACK! 
 

 
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: 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 VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR   
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