Information Grannsamverkan 2021-11-23

VARNING!
INBROTTSTÖLD I BOSTAD!
➢ Väktarbolag larmas till en villa på Lärkvägen i Kopparberg 19 november klockan 18.00
men åker inte fram då ägaren misstänkte att det kunde vara katter som utlöst larmet.
När målsägande återvänder till sitt hus upptäcks att någon plockat ut ett fönster från
köket och tagit sig in i bostaden.
➢ Någon gång i helgen fram till lördagen den 20 november vid 17.00 har en okänd
gärningsperson tagit sig in i målsägandens bostad på Skogalundsvägen (Skottbackarna)
i Lindesberg, genom att lyfta ur ett treglasfönster från ett fönster på nedervåningen av
huset och därefter klättrat in.
Tillvägagångssättet vid dessa inbrott tyder precis som vi varnade för några dagar sedan efter
inbrott i Nora på att det är IBN (Internationellt brottsnätverk) som utfört inbrottet.
Med andra ord finns stor risk att inbrotten fortsätter i våra bostadsområden om vi inte kan
finna dessa gärningsmän efter tips, vid förberedelse till inbrott eller vid pågående inbrott.
Brottsplatstekniska undersökningar genomförs alltid vid inbrott och resultaten från dem kan
även de leda till att misstänkt gärningsperson kan finnas.
Vi vill därför återigen varna för att detta brottsfokus och ber samtliga att vara extra vaksamma
framöver. Lämna gärna radion på samt lampor som lyser i flera fönster, ta in post, tidningar
från postlådor, aktiverar er i Grannsamverkan och titta till varandras bostäder när någon reser
bort.
Vi är tacksamma för att tips som kan lämnas till oss på registreringsnummer, bilmodeller, bilfärg och personer som iakttas som kan misstänkas. Ring 11414 eller gå in på Polisen.se/tipsa
polisen och lämna tips. Vid pågående brott ringer man alltid 112.
Som vi kan se har gärningsmännen flyttat sig mellan våra tre kommuner och det är för att göra
det svårare att bedöma vart de ska slå till nästa gång.

IBN kopplade personer kör ofta i bulgariskt, estländsk, litauiskt eller rumänskt registrerade
bilar eller hyrbilar. Förutom inbrott i bostäder begår de även inbrott på byggarbetsplatser,
företag, lantbruk samt stjäl GPS utrustning från Traktorer eller Anläggningsmaskiner. Sista året
har de även stulit stora mängder katalysatorer från personbilar som förs ut ur landet.
Inbrotten sker ofta dagtid eller vid skymning då många av oss som är borta från våra hem.
Därför uppmanar vi alla er Grannsamverkare som är hemma att gå promenader i era
bostadsområden och iaktta, fotografera, anteckna och tipsa ringa oss direkt om ni ser något
misstänkt. Tips kan även lämnas på Polisen.se på ett enkelt sätt. Sida två på detta utskick
innehåller stödmall för att få till bra iakttagelser.
Lägg särskilt märke till registreringsnummer (utländska registreringsnummer är extra intressanta),
signalement samt att fotografera/filma vid varje tillfälle magkänslan säger att detta inte känns riktigt
seriöst.
Grannsamverkare kan kontakta undertecknad på SafeLand, mail stefan.toll@polisen.com eller ringa
114 14.

Ring ALLTID 112 vid pågående brott.
Vi behöver alla era iakttagelser och vittnesuppgifter för att stoppa denna brottslighet. Så håll
ögonen öppna så fortsätter vi med offensiva fordonskontroller och utbyggnad av Grannsamverkan.
Vänlig hälsning

Stefan Toll
Kommunpolis, Lokalpolisområde Lindesberg

LATHUND FÖR IAKTTAGELSER VID BROTT ELLER MISSTÄNKT
AKTIVITET

Såg idag …………….. dagen den …………………………. klockan ………………………………
på/vid gatuadress: ………………………………………………………………………………………
Personer

Hur många: ………………………

Fordon

Reg.nummer: ………………… Fabrikat/Färg: ………………….

Annat

……………………………………………………………………………………

Övriga kännetecken (t.ex. trasiga dekaler, trasiga ljus o.s.v.)

Signalement (kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, klädsel, andra
kännetecken, skägg m.m. eventuella väskor eller påsar)

Vad var det som gjorde att du reagerade över denna iakttagelse?

Antecknat av …………………………………………………………………
Telefonnummer: ……………………………………………………………
Adress: …………………………………………………………………………..
Fortsättning, beskrivning av händelse på baksidan….

