ATT FÖRMEDLA VIDARE TILL ERA GRANNAR
Kring den 8-11 november har ca sju inbrott i villa/hus/radhus
inträffat.
Adresser som varit utsatta är Igeltjärnsvägen och Ormbärsvägen i
Sätra. Inbrotten ska ha skett mellan 9-11/11 I ett av inbrotten var
målsäganden bortresta.
Man har krossat fönster för att komma in i fastigheter. Larm
saknades vid båda tillfällena. Okänt vid skrivande stund vad som är
tillgripet.
I Norra Åbyggeby har man brutit sig in på Holms Backe samt
Sandtagsvägen, 8-11/11. Man har brutit sig in via fönster så att
fönsterhakarna gått sönder/släppt, därefter öppnat altandörren.
På adressen Holms Backe låg målsäganden och sov.
På Trugs Väg i Björke har man försökt att bryta upp ett fönster, men
istället krossat ett fönster för att kunna öppna altandörren.
Målsäganden har ett larm kopplat till Sector Alarm, och
gärningsmannen är fotograferad. Dock ej identifierad, då han hade
mörka kläder på sig. Inbrottet skedde den 8/11-15, kl.03.25
På Rösgatan i Strömsbro har man lyft ur ett fönster i köket för att ta
sig in. Målsäganden har larm kopplat till granne via sms. Larmet gick
kl.00.40 8/11-15. Grannen hade gått ut och tittat, men inte sett
något. Väl inne i fastigheten har gärningsmannen ställt sig på en
pall för att kunna förstöra det ljudande inre larmet.
I en fastigheten på Lindön i Norrsundet, har man mellan den 411/11-15 brutit upp ett fönster, så att hasparna/fönsterhakarna
blev förstörda. Den fastigheten är belägen ute i skogen utan
grannar.

Det verkar som att gärningsman/männen varit väldigt aktiva mellan
8-11 november. I nuläget finns inga misstankar mot någon.
Håll ögon och öron öppna. Se om ert skalskydd. Bättra på med
brytskydd, fönsterlås samt, lås altandörr. Låt inte nyckeln sitta i
dörren. Gärna belysning som går på om någon närmar sig er
fastighet också. Det kan vara avskräckande, samt skrammellarm,
eller kopplat till grannes mobil eller larmbolag.
I anmälningarna framgår det inte om det är gamla hus, eller
moderna fastigheter. Där av inte fullkomlig information.
Med vänlig hälsning
Mari Vestling Grannsamverkan
Polisen Gävle

