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”GRANNKLOCKISAR” Vecka 21, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 

Nu är det blomsterförsäljare på gång i länet igen som vi informerade om i  
sms-utskicket i går 150518.  
  
De har knackat på hos personer och försökt sälja blommor: Ängevägen i Brunflo, 
Storlienvägen och Midvägen i Lugnvik, Övre Hantverksgatan i Ö-sund.  I Järpen, 
Amaliagatan i Strömsund och Hammarstrand. 
 
I de flesta fallen är det äldre personer som man har knackat på hos, hjälp därför de 
äldre i Er omgivning och se till att de får information om att inte öppna då någon 
okänd knackar på. Håll utkik efter främmande personer i området och ring polisen 
direkt om Ni ser något som kan ha med dessa personer att göra och kom ihåg att ett 
reg.nummer är värdefullt! 
  
Ex. på hembesök:  
150518 knackade en gravid kvinna och en man, bägge av utländsk härkomst, på hos 
en person på Ängevägen i Brunflo och uppgav att de sålde blommor från 
Hälsocentralen i Brunflo. De ville ha 200 kr. för blommorna och det skulle gå till 
välgörande ändamål. Vi har varit i kontakt med HC i Brunflo och de har inte lämnat 
ut några blommor.  
 
150516 Tips om blomförsäljning i Järpen.  Man, ca 40 år 170cm, som uppgav att 
inkomsterna gick till fraktkostnad för den klädinsamling Hälsocentralen haft till 
förmån till flyktingar. HC har inte haft någon klädinsamling. 
 
Blomförsäljare har den 17/5 varit på Amaliagatan i Strömsund hos äldre dement 
kvinna. Trängt sig in och ville ha pengar. Man, liten till växten. Det finns även flera 
personer som varit drabbade i området. 
 
SYNLIGT FORDON 
Grön Passat kombi med 2 personer av utländsk härkomst har varit synlig i 
HAMMARSTRAND den 18/5. De uppehöll sig vid pensionärslägenheterna där de 
gick runt och knackade på dörrarna. 
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OBS! 
Vi har anledning att anta att dessa personer är ute i oärligt syfte och vill varna 
allmänheten att inte lämna några pengar till dessa personer och framför allt inte 
släppa in dem i bostaden! Detta kan vara ett led i att rekognosera inför inbrott alt. 
lura sig in i bostaden och utföra stölder direkt. 
 

                                 _______________________________ 

 

INBROTT I VILLA PÅ FRÖSÖN 150519, mellan 07.00 – 12.00 
Hjälmtorpet, där man har tagit sig in i villan genom att bryta upp källardörren. Man 
har tillgripit smycken och pengar. Se utskickat sms och ring sms-numret vid 
iakttagelser! 
 
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA 150519, strax efter 10.00 
Har ägt rum i dag 150519 i området vid kyrkan i Brunflo. Genom att försöka bryta 
upp dörr på baksidan, blivit avbrutna av en person som fanns hemma. Två män i 
tjugoårsåldern har varit synliga på platsen, se utskickat sms och ring sms-numret vid 
iakttagelser! 
 
OBS! Tänk på att titta efter alla okända personer i Era områden oavsett nationalitet! 
Gå gärna fram och fråga om de behöver hjälp i området så det blir sedda och störda 
och lämnar platsen! Glöm inte kontakta polisen efter gjorda iakttagelser! 
 

VILLAINBROTTEN I REGION NORD 
”Det är fortsatt framför allt stopp och kontroll i trafiken som gör att misstänkta 
gärningsmän kan gripas. Den senaste veckan är det poliser i de fyra nordligaste 
länen som kunnat gripa tretton misstänkta gärningsmän efter ett bra samarbete 
inom ramen för Auriga-Frost. 

- Metoden med stopp och kontroll är avgörande. Men en framgångsfaktor är också 
en väl fungerande brottssamordning och att vi gör noggranna 
brottsplatsundersökningar, menar Anders Norberg, biträdande insatsledare. 

Åtta av de gripna, sitter fortsatt anhållna.” 

Ännu inga villainbrott anmälda hittills i region Mitt och Nord under vecka 20. 

För kännedom så nyttjar man olika registreringsskyltar, utländska, svenska och även 
norska registreringsskylt har nyttjats. 
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CYKELSTÖLDER 
Sex cykelstölder är anmälda i Östersund under helgen.                                   
 

KONTAKTOMBUDSTRÄFFEN I ÖSTERSUND 11 MARS 2015 
Denna träff riktade sig till Östersund, Krokom, Berg, Bräcke och Ragunda kommuner. 
Kort sammanfattning från träffen, sänder den till alla som är intresserade att ta del: 
SSF-lokalstyrelse i Jämtland höll i träffen och samtliga föreläsare ingår i styrelsen. 
 
(De områden som ännu inte har haft en kontaktombudsträff kommer att erbjudas 
det senare under året och en kallelse kommer att riktas direkt till Er.) 
 

- HUR MAN ENKELT KAN UPPDATERA SIN SÄKERHET I HEMMET: 

http://onyx-repository.gardinpersson.se/files/lasbroschyr_villaagare_2015.pdf  

 
- DNA-MÄRKNING: 

42 st. märksatser såldes under träffen. Länk till SSF instruktionsfilm. 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/Produkter-tjanster/SSF-DNA-markning/  

Där finns även möjlighet att beställa en märksats. 

  

- BRANDSKYDDSINFORMATIONEN SOM DELADES UT PÅ TRÄFFEN: 

Finns att hämta i receptionen på Krokoms kommun, Trygghetens hus och på 

Länsförsäkringar Jämtland, Östersund. Ni som inte fått någon broschyr från träffen är 

välkomna att hämta en i någon av receptionerna. Öppettiderna är dagtid förutom 

Trygghetens hus som även har kvällsöppet måndagkvällar fram till 19.00. 

 

Brandskyddsföreningen vill även skicka med en hälsning om vikten av att alltid ha 

medicinskt kol hemma. 

 

- GODA EXEMPEL 

Vi talade om Grannsamverkans ”goda exempel” under träffen. Detta är något som 

jag tänkte återkomma till separat lite längre fram när det finns lite mera tid att göra 

en sammanställning med några exempel på vad vår samverkan har gett. 

                          _____________________________ 
 

http://onyx-repository.gardinpersson.se/files/lasbroschyr_villaagare_2015.pdf
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/Produkter-tjanster/SSF-DNA-markning/
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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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