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GRANNSAMVERKAN 
NYHETSBREV Vecka 47, 2015 
 
Hej alla Grannsamverkare! 
Den senaste veckan har varit lugn vad gäller inbrott i bostad och framförallt i villa. Något 
enstaka inbrott i fritidshus anmäldes under förra veckan, men lugnt även där. Ta vara på de 
här lugna perioderna och investera i utrustning som hjälper till att lysa upp Era bostäder. 
Tänk på de tips vi skrivit om de i de senaste Nyhetsbreven. Gå också in på 
www.samverkanmotbrott.se och ta till ER lite tips på området! 
 
Just nu sitter jag och lägger över alla våra kontakter i GSV (d.v.s. kontaktombuden som 
snart är 1100 stycken) till ett nytt program i Excel från Outlook. Jag vill påtala detta om det 
skulle bli krångel vid övergången från ett program till ett annat. Det kan också därför bli 
några färre Nyhetsbrev under en period då all min tid går till den här administrationen. Vi 
skickar dock sms som vanligt vid brådskande/pågående brott.  

 
MODUS (tillvägagångsätt) BOSTADSINBROTT 
Under förra veckan hade man i Gävletrakten flertalet bostadsinbrott där modus varit 
att man lyft ut hela fönsterkasetten för att ta sig in. Under torsdagen rapporterades 
liknande brott i Hudiksvall. Risk för att detta rör sig norrut! 
 
_________________________________________________________________ 
 
Är Ni intresserade av att köpa DNA-märkning så kontakar Ni ert försäkringsbolag 
eller www.stoldskyddsforeningen.se Ni som redan har köpt glöm inte att skicka in era 
personuppgifter till SSF så ni står som ägare till märkningen. Se SSF för detaljerad 
beskrivning hur Ni märker större gods! 
__________________________________________________________________ 
 
GLÖM INTE GRANNSAMVERKA: Prata med Era grannar, tala om när ni åker bort, 
parkera bilar hos varandra, förvara inte kontanter hemma och lås in guld och silver 
som ni inte använder. Ha alltid ytterdörrar låsta och släpp aldrig in främmande 
personer i bostaden! Var uppmärksamma på främmande fordon och personer i era 
områden! Tipsa polisen med färska iakttagelser! 
__________________________________________________________________ 
 

 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.stoldskyddsforeningen.se/
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Det har varit 178 st. villainbrott i hela riket under helgen!!  Lyckligtvis bara 2 i region Nord. 

(Kiruna, Haparanda). Så vi får betrakta oss som rätt så förskonade från villainbrott just nu. 

Så här ser kartan ut för hela årets alla villainbrott i Sverige (9834 anmälningar) De ljusgröna 

fyrkanterna betyder att det är 2-5 st. på samma plats/område. Ex om flera grannar har haft 

inbrott. 

 
 
Vi hörs! 
Birgitta Persson 
Polisen 
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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 Obs! Ej Tips! 

- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: 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 NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR   
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