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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 8, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Inbrotten har fortsatt under helgen i vårt län och i hela Region Nord som vi tillhör i 
vår nya organisation inom polisen. Det har också förekommit lite debatter om 
stöldmärkning där DNA-märkningen varit i focus. Om detta har skapat oro hos er 
som har investerat i en märksats så kan jag lugna Er. Vi har utbildat all polis i yttre 
tjänst i Jämtlands län i hur man söker efter DNA-märkningen på misstänkt stöldgods.  
 
Vi har köpt in utrustning i form av uv-lampor och mikroskop som förvaras i bilar, 
receptioner etc. Så när vi påträffar misstänkt stöldgods kan vi därför lätt hitta DNA-
märkningen och ägaren till föremålet samtidigt som den misstänkte kan bindas till 
godset. Utöver detta söker vi samtidigt i våra dataregister med förlorat gods och har 
man också uppgett att det stulna föremålet är märkt med DNA-märkning så hittar vi 
det lättare även där och vi ser att föremålet är stulet.  
 
Vi har numera bra metoder för att upptäcka stulna föremål och tro mig detta är ett 
arbete som är prioriterat inom polisen. DNA-märkningen på ex. en skoter kan vara 
det avgörande i vår sammanlagda bedömning vid vägkanten som gör att vi arbetar 
vidare med det. 
 
Skulle ett märkt föremål säljas överlåter man ägandeskapet enkelt genom att på 
kvittot för köpet ange märkningen som en del i leveransen. Båda parter behåller var 
sin kopia av kvittot. 
 
Om Ni har några frågor om detta eller om Ni har andra frågor om hur Ni 
brottsförebygger runt Er bostad så sänd mig ett mail så berättar jag gärna mera! 
 
INBROTT I STRÖMSUND OCH HOTING 

Storgatan  Strömsund Lö 150214 10:00 Lö 150214 14:30 Fullbordat villainbrott Krossat fönster till köket 

Valågatan  Hoting Fr 150213 17:00 Sö 150215 17:00 Fullbordat villainbrott Krossat fönster i ytterdörr 

 

PÅGÅENDE INBROTTSVÅG I NORR 

Minst 16 inbrott har anmälts under den gångna helgen i Region Nord, (Jämtland, 

Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten) Inbrotten i Strömsund och Hoting kan höra ihop 

med en serie i närliggande län. Inbrotten har bland annat anmälts i Junsele, Dorotea, 

Latikberg, Lycksele, Arvidsjaur, Storuman, Älvsbyn för att nämna några. 
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Oklart om resan fortsätter norrut och man lämnar landet eller om man vänder om hemåt 

samma väg. Av modus att döma så handlar det om utländska grupperingar. Tillgriper guld och 

kontanter medan man lämnar elektronik och dylikt. I flera fall har man även lämnat vapen 

som man haft läge på efter att man brutit upp vapenskåp. 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VILLAINBROTT I REGION NORD UNDER 2014 

Sammanställningen visar att 30 % av alla inbrott sker på lördagar samt 60 % begås mellan 

fredag till söndag. Brotten sker mestadels dagtid 06.00 – 18.00 och den mest frekventa tiden 

är mellan 12.00 – 18.00. Undersökningen visar också att många av brotten sker i anslutning 

till större vägar ex. E4:an samt E45:an. 

 

INBROTT ICA GÄDDEDE 

Tobaksstölden i Gäddede där man natten mellan fredag-lördag tillgrep tobak värderat till ca 1 

miljon kronor samt butikens växelkassa.  

 

 
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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