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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 9, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Nu laddar vi inför vecka 10 som innebär sportlov för många av oss. Jag läste precis 
att antalet villainbrott i Stockholmsområdet ökar markant vecka 9. Se nu till att det 
inte blir likadant hos oss då vi har sportlov och vi lämnar våra hem obevakade! 
Berätta för grannarna att Ni åker bort och investera i timers att sätta på lampor och 
radion: GRANNSAMVERKA! 
 
VÄLKOMNA HEMTJÄNSTEN I KROKOMS KOMMUN! 
Vi är glada att informera Er om att vi nu har inlett samverkan med Hemtjänsten i 
Krokoms kommun! Detta innefattar Hemtjänst i Krokom, Nälden och 
Offerdalsområdet. I april ska vi träffa all personal under tre arbetsplatsträffar då vi 
ska ge dem utbildning i bl.a. brottsförebyggande arbete samt delge dem 
brottsförebyggande information riktat till de äldre. Det är stor glädje för oss att få så 
många bra ögon som är ute dygnet runt i våra byar. Vår förhoppning är att 
personalen ska känna trygghet i sina nya kunskaper och våra äldre ska känna sig 
tryggare där de bor! 
 
Vi samverkar sedan tidigare med Hemtjänsten i Lit och det goda samarbetet har lett 
oss vidare till att utveckla samverkan med Hemtjänsten i övriga delar av länet. 
 
ÅLDRINGAR UTSATTA FÖR BROTT I MORA OCH MALUNG 
På eftermiddagen 150226 blev två åldringar i Mora och Malung bestulna på kontanter 
och smycken efter besök av kvinna som utgav sig komma från socialtjänsten och 
sjukvården. 

Vid båda tillfällena blev målsägarna, äldre kvinnor, uppringda av en kvinna som sa 
att hon hade fått målsägarnas post hem till sig och ville lämna tillbaka den. I Mora 
fick kvinnan portkoden och senare vid 15.30 kom en kvinna som uppgav att hon kom 
från socialtjänsten i Falun och ville intervjua målsägande. Kvinnan var noga med att 
målsägande skulle sitta med ryggen mot hallen. 5000 kronor stals ur sovrummet. 

Signalement på kvinnan: 40-50 år, ca 175 cm lång, smal kroppsbyggnad och mörkt 
hår. Iklädd jacka och mörk kjol som slutade under knäna. Bar en mössa eller hatt. 
Bar på en plastfolder. Talade svenska utan brytning. Hon såg svensk ut. 
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Kvinnan kom i en grå kombibil, okänt märke. 

POLISINSATS MOT VILLAINBROTT I REGION NORD 
I förra grannklockisen informerade jag ER om att vi i den nya polisorganisationen 
ingår i Region Nord, tillsammans med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 
 
Insatsen mot villainbrott inleddes den 16 februari och är ett projekt för att minska 
seriebrott/bostadsinbrott i norra delarna av Sverige som begås av mobila 
organiserade grupperingar från utlandet.  

Tio dagar in i insatsen har redan fyra kända inbrottstjuvar frihetsberövats och man 
kan ana en viss nedgång i antalet fullbordade bostadsinbrott i region Nord. Redan 
under insatsens första vecka greps två sedan tidigare kända gärningsmän, en av 
dessa är en fortsatt häktad misstänkt för inbrott under 2014 i Umeå, Skellefteå och 
Piteå. 

I denna vecka (onsdag) på insatsens tionde dag greps ytterligare två sedan tidigare 
kända gärningsmän, denna gång i Norrbotten. De sitter nu anhållna på sannolika skäl 
misstänkta för bland annat fyra inbrott i Storuman under julen 2014. 

Insatsen involverar polispersonal i regionerna Nord, Mitt, gränspolisen i Stockholm 
samt NOA (Nationella operativa avdelningen). 

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 

mailto:grannsamverkan.jamtland@polisen.se
mailto:registrator.nord@polisen.se
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ärendet. 

GLÖM INTE SKICKA VIDARE GRANNKLOCKISEN TILL ERA GRANNAR   

 

 
 


