Grannsamverkan
Nyhetsbrev – Nr.6 160216
Hej alla Grannsamverkare!
Den här veckan tänkte jag börja presentera ett grannsamverkansområde i bilder från
vårt län. Jag vill att Ni skickar in bilder till oss på hur grannsamverkan ser ut i Ert
område, så presenterar jag ett nytt område i varje Nyhetsbrev. Grannsamverkan
betyder olika för alla, visa i bilder vad det betyder för just dej:)
Här är längdparadiset Lövsåsen som har postadress Tandsbyn i Östersunds kommun.
Grannsamverkan finns i hela området Tandsbyn, Änge och Ångsta.

INBROTTSVÅG I REGION NORD OCH REGION MITT.
En mängd villainbrott är anmälda de senaste dagarna och de har alla samma modus,
d.v.s. att de har samma tillvägagångssätt vad gäller hur de tar sig in i bostäderna
samt vad de stjäl. De har vid samtliga villainbrott berett sig tillträde till husen via
altandörrarna, antingen via den nedre delen av dörren eller genom att ta bort
glasrutan. Man har därefter stulit främst smycken men även annan egendom som ex.
kläder och parfym.
Detta fick Ni alla information om via sms i helgen som jag hoppas att Ni sänt vidare
till Era grannar. Vi har fått in ett tips om en iakttagelse gällande en mörk
skåpbil/minibuss som varit synlig i samband med inbrotten.
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna, och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket, frivilligorganisationer

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, ex. skotrar.
Nu kan Ni även registrera Er på nätet som ägare när Ni köpt en märksats:
https://www.stoldskyddsforeningen.se/dna-reg
Tips på bra hemsida:
www.samverkanmotbrott.nu
Där kan Ni läsa mera om grannsamverkan och om hur Ni brottsförebygger!

Vi hörs!
Birgitta Persson
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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