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Dygnsrapport Norrbotten
Dagens händelser 28 maj

Här publiceras ett urval av senaste dygnets händelser, sammanfattade av
vakthavande befäl vid polisens länskommunikationscentral i Norrbottens län.
Tidpunkten som anges är när händelsen kommer till Polisens kännedom.
Klockan 00:35 Luleå- Kallaxby
ANTRÄFFAD STULEN BIL. En stulen bil anträffades av patrull med biltjuven
bakom ratten. Mannen Greps för tillgrepp av fortskaffningsmedel samt
drograttfylleri.
Klockan 01:04 Piteå -E4 Ladrike
PÅKÖRD BJÖRN. Bilist som meddelar att han kört på en björn, björnen
klarade sig och sprang till skogs.
Klockan 02:28 Luleå -Centrala
FYLLERI. En man omhändertogs av patrull efter att han kastade tegelstenar
mot Tallkottens fönster.

08:53 Boden - Bodträskfors
Sprängpatroner. En privatperson hittar tre askar med sprängpatroner i ett
garage när han städar. Information som finns på askarna vidarebefordras till
Polisens bombgrupp som kan meddela att askarna är "handelsvara" och inte
farliga att transportera. Upphittaren ska ta dem till polisstationen i Boden.
09:51 Luleå - Björkskatan

Trafikolycka. En cykel och en moped krockar i närheten av Porsöbron under
morgontimmarna. På cykeln färdades en 10-åring och på mopeden en flicka i
15-årsåldern. 10-åringen tas omhand av föräldrarna och 15-åringen förs till
Björkskatans vårdcentral med lättare skador.
10:48 Älvsbyn - Vidsel
Brand. Mindre skogsbrand i Vidsel. Ej polisiärt.
Förmiddagen Länet
Hästar. Två lösspringande hästar har rapporterats under förmiddagen. En i
Persön och en i Pitholm. Båda hästarna har fångats in och blivit
omhändertagna. Inga skador eller olyckor har uppkommit.
Polisen varnar för kringresande tjuvar
(Pressmeddelande)
Polisen misstänker att ligor med ficktjuvar är på väg norrut i landet och vill
därför varna allmänheten i Norrbotten. Det är två beteenden som är vanliga
för dessa ligor, och de vänder sig ofta till äldre personer. - - Klicka på länken nedan för att läsa hela pressmeddelandet.
Händelserapporten uppdaterad kl 11:10

Luleå - Råneå
Stöld. Under natten har Skoogs bränsle på Bojanvägen utsatts för inbrott. En
större mängd diesel har tillgripits. Polisen är intresserad av tips från
allmänheten. Ring Polisen på tel 114 14 om du hört eller sett något som kan
sättas i samband med brottet.
12:25 Boden - Sävastön
Brand. Rapport om brand i en traktorhytt. Ingen fara för spridning.
13:49 Övertorneå - Hedenäset
Skadegörelse. Vattenverket har utsatts för skadegörelse. Det har troligen
skett under natten och Polisen är intresserad av tips från allmänheten. Ring
Polisen på tel 114 14 om du hört eller sett något som kan sättas i samband
med brottet.

Händelserapporten uppdaterad kl 14:45
20:52 ÄLVSBYN - centrala
NARKOTIKABROTT. En känd missbrukare medtogs till polisstationen i
Älvsbyn, misstänkt för ringa narkotikabrott. Mannen hade uppträtt störande i
en trappuppgång och dom boende ringde efter polisen som såg tecken på
narkotikapåverkan.

21:28 ÖVERTORNEÅ - Hedenäset
RATTFYLLERI. Polisen stoppade en bil som körde i Hedenäset. Den 56-årige
föraren var både berusad och saknade dessutom körkort. Mannen fick följa
med till polisstationen för provtagning. Han är nu misstänkt för rattfylleri.

Dagens händelser 29 maj

Här publiceras ett urval av senaste dygnets händelser, sammanfattade av
vakthavande befäl vid polisens länskommunikationscentral i Norrbottens län.
Tidpunkten som anges är när händelsen kommer till Polisens kännedom.
00:42 KIRUNA - Bolaget
BRÅK/MISSHANDEL Polisens länskommunikationscentral fick flertalet samtal
om en högljudd fest som pågick i och utanför en lägenhet i Kiruna. Av ljudet
att döma lät det även som om några av festprissarna hamnat i bråk med
varann. Polispatrullen i Kiruna var upptagna med ett annat ärende och kunde
inte åka till platsen. Festen/bråket lugnade dock ner sig och det blev tyst i
huset. Ungefär en timme senare ringde en kvinna som ville anmäla att hon
varit på den aktuella festen och blivit slagen av en man. Polispatrullen har
varit i kontakt med kvinnan och tagit upp anmälan om misshandel.

00:56 LULEÅ - Hermelinsgatan
SKADEGÖRELSE. En bil som stod parkerad utanför polisstationen i Luleå
utsattes för en skadegörelse sedan en kvinna hoppat på bilens tak. Kvinnan
var i sällskap med en man och de båda avvek från platsen innan patrullen
hann fram. Polisen har pratat med vittnen till händelsen och även skrivit en
anmälan skadegörelse om det inträffade. Gärningskvinnan är identifierad.

01:18 LULEÅ - Östermalm
MISSHANDEL. Två polispatruller kallades till en familj boende på Östermalm
i Luleå. Det var en nära anhörig som ringde och sa att en kvinna blev
misshandlad av sin pojkvän. Pojkvännen hade bl.a. kastat en kniv efter
kvinnan. Mannen som är född på 70-talet och hemmahörande i södra Sverige
greps och fördes till polisstationen.

02:02 LULEÅ - Örnäset
TRAFIKOLYCKA: En singelolycka inträffade efter Örnäsvägen i närheten av
Metargränd. Det var en personbil som av okänd anledning voltade av vägen. I
bilen fanns 5 personer som alla klarade sig utan allvarligare skador. Både
polis och räddningstjänst var på plats. Samtliga personer fördes till Sunderby
sjukhus för tillsyn och omplåstring.

03:26 PITEÅ - Centrumområdet
MISSHANDEL. En man i 20 års åldern hamnade i bråk med två män födda på
90-talet. Det är okänt vad bråket handlade om men det hela slutade med att
mannen misshandlades och fick käken avslagen. Han sökte sig till Pite
Älvdals sjukhus för vård och kontaktade även polis.

LKC sammanfattar: Det har varit en lugn natt i Norrbotten. En trafikdödad ren
i Arvidsjaur men i övrigt inget speciellt.

Publicerat 04:56

