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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 6, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Sedan vi hördes förra veckan har det varit ett antal inbrott i Lit 6-9 februari. Två 
husbilar på olika adresser har utsatts för inbrott. Två verkstäder med ett fullbordat 
inbrott samt ett försök. Man har tillgripit verktyg, GPS-enheter, liten dator, en 
bilstereo samt slangat diesel från en lastbil. Man har berett sig tillträde till fordonen 
och byggnaderna genom att ha brutit upp dörrar samt krossat fönster. 
 
Det har också varit inbrott i Treälvsskolan i Lit där datorer och ett flertal Ipads är 
tillgripna. 
 
INBROTT I DAG FREDAG 13/2 
Under fredagen 150213 har två villainbrott upptäckts i Sollefteå och Junsele, Ångermanland.  

I Bölesåkern Junsele där man konstaterat att det varit inbrott i en villa kom boende hem efter 

att ha varit borta i max 2 tim. Man har tagit sig in genom att krossa en ruta till altandörren. 

Villan var genomletad och guld stulet. 

Polisen är mycket angelägen om iakttagelser i området under förmiddagen. Ring 11414 eller 

om du ser något nu eller nyligen ring 112. 

 ____________________________________________ 

 
Vårt län utsattes för 7 inbrott med samma modus (tillvägagångssätt) under tiden 19-22 

januari. Därefter blev det ett uppehåll och när indikationer om ny ”stöldvåg” kom i 

månadsskiftet gick information ut till GSV. Tips om observationer av fordon och personer 

bidrog till att polisen fanns på rätt plats. Ett inbrott i Järpen skedde den 30 januari i övrigt 

inget som kan knytas till genomresande personer. 

 

Det är min uppfattning att det blev ett störningsmoment genom mail/sociala medier/sms/ som 

störde ev. brottsplaner kring månadsskiftet. 

 

I samband med iakttagelse i Semlan har gods påträffats där ett utlandsregistrerat fordon stått 

parkerat på privat mark. Polisen kan ej sätta detta gods i samband med hittills anmälda inbrott 

och ställer därför frågan via GSV. Känner du igen dessa föremål som hittades i början av 

februari i Semlan, Åre kommun. Se bifogat foto. 

 

Vågskålen skall på intet sätt vägas över till våra genomresande då antalet inbrott med annat 

modus är minst lika många under samma tid. ”Vi skall även städa fram egen dörr ”  

/Sanna Matsson 

 chef grova brott 
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Information från Underrättelseverksamheten i Jämtland 

 

Antalet villainbrott i Jämtland har varierat under åren och variationer förekommer även under 

året och under perioder av dagar. Vi vet att brotten i huvudsak sker efter de större 

genomfartslederna i tätorternas villaområden men även att mer glest befolkade områden 

drabbas. Det tillgripna är oftast guld, smycken och kontanter.  

 

Polisen på samtliga nivåer försöker inhämta kunskap om eventuella gärningsmäns rörelser i 

landet för att för att om möjligt ligga på framkant och förebygga brott.  

 

Det förebyggande arbetet skall inriktas på att göra allmänheten medveten om brotten och 

förmå den enskilde eller att i grupp förebygga brott. Allmänheten bör därför delges 

brottstrender och vikten av att tidigt meddela sina iakttagelser till polisen.  

 

Jämtland har till skillnad från södra och mellersta Sverige få lokalt boende gärningspersoner 

kopplade till inbrott i villa. Företeelsen är i vart fall överskådlig genom kunskap på områden 

som hur man går tillväga vid inbrott och typ av gods man tillgriper.  

 

Den organiserade brottsligheten inriktar sig i huvudsak på guld, smycken och kontanter 

medan den lokale gärningspersonen ofta är intresserad av mer otympliga saker som 

elektronik, sprit och dylikt.  

 

Tillvägagångssättet vid inbrotten har varit likartade. Angrepp sker på husets baksida där 

fönster, altandörrar forcerats. Primärt genomsöks rum där bostadsinnehavaren förvarar 

värdeföremål. Sovrum har varit primärt sökområde. Skåp, garderober och lådor genomsöks. 

 

Grannsamverkan Jämtland är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och 

polisen. Syftet är att öka tryggheten och få allmänheten att utöva social kontroll i sitt 

bostadsområde. En fullt utbyggd Grannsamverkan anses enligt en BRÅ undersökning minska 

brottsligheten i snitt med 26 procent. 

 

Polisen vill uppmana boende att vara extra uppmärksamma i sitt bostadsområde på personer 

och fordon som normalt inte brukar befinna sig i området, samt kontakta polisen om du 

märker något som inte är normalt. Notera registreringsnummer, eventuellt fotografera och 

ring polisen. 

 
 
______________________________________________ 
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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. Läs nedan hur NI lämnar tipsen, Obs! inga tips till grannsamverkans e-post. 
 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen 
 

 
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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