”GRANNKLOCKISAR” Vecka 19, 2015
Hej alla Grannsamverkare!

INBROTT ICA HEDE
Inbrott på ICA Hede 150505 på morgonen kl. 04.40. Här fick man med sig tobaksvaror för ca
100000 kr. Två mörkklädda personer som åkte i en mörkblå Audi A4 utan reg.skyltar.
Det har även inkommit uppgifter om eventuellt försök på ICA Svenstavik. Ett vittne
mittemot vaknade av att någon slog mot något och såg en bil med väldigt högt ljud åka
därifrån. Hör av Er om Ni har någon information om ovanstående, läs nedan hur Ni kontaktar
polisen!
VILLAINBROTTEN I REGION NORD
Det har varit lugnt gällande villainbrotten i länet. I Västerbotten hade man fem inbrott mellan
1-3 maj och i Norrbotten hade man två inbrott under den här perioden samt ett i Kramfors
under gårdagen (5/5).
STOPP AV FORDON
Glädjande nog fick man under gårdagen stopp på en bil i vilken man återfann gods från ett
inbrott i Skellefteå, personerna i bilen var hemmahörande från Litauen. 150515 stoppade
polisen ett fordon i Sollefteå och grep en person. Två personer verkar vara på flykt och
eftersöks av hundpatruller. Oklart om dessa kan ha att göra med brotten i Kramfors.
Klart är dock att vi har personer som sysslar med bostadsinbrott i regionen, nära vår
länsgräns!
MOTORSÅGSSTÖLDER
Mellan 26-28 april anmäldes tre brott gällande motorsågsstölder. I två av dessa har man gått
in i olåst byggnad i form av uthus/ladugård. I ett av fallen hade man brutit upp ett lås på en
container.
Aktuella platser: Näs-Ålsta (Fåker), Lockne-Änge (Tandsbyn) och Lorås (Hammerdal). Man
har tillgripit nio motorsågar/röjsågar totalt på dessa tre anmälningar.
Dessa stölder påminner om inbrottsserierna vi haft i fem omgångar under perioden
2013-2014.

Polisen i samarbete med:
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GRANNSAMVERKANSMATERIAL
Vi har fått en sändning denna vecka som vi har skickat ut och vi väntar en ny till
nästa vecka. Vi sänder er som väntar på material ett mail när vi har lagt det i
receptionerna.

Med vänliga hälsningar
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
- 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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