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Helgrapport Värmland
Dygnsrapport 2-3 maj SENASTE DYGNET har inneburit ca 170 upprättade
händelserapporter hos polisen men får ändå betraktas som ett ovanligt
stillsamt fredagsdygn. Ett fåtal anmälningar upprättade avseende misshandel,
olaga hot respektive skadegörelse. 08.25 ANTRÄFFAD EFTERLYST. En 13-årig
flicka omhändertas i Olsäter. Återförd till familjehemsplacering efter begäran
från Socialtjänsten. 10.43 VILLABRAND, ARVIKA. Södra hög i Klässbol.
Branden begränsad till ett pannrum i källaren där det börjat vid en kamin.
Begränsad skada. 14.15 HÄKTNINGSFÖRHANDLING. En 45-årig man häktades
på sannolika skäl misst för grov stöld. 22.15 OLAGA HOT MM, SUNNE En 17åring grips efter att polispatrull fått uppgift om att ynglingen verbalt hotat en
anhörig. I samband med hotet hade dessutom målsägande utsatts för en
ringa misshandel. Ynglingen bar desutom kviv och rapporterades därför för
brott mot knivlagen. Efter förhör frigiven av åklagare. 01.57 TRAFIKOLYCKA,
ARVIKA Singelolycka på Lv 172 vid Prästängsrondellen. Inga personskador.
Fordonet totalkvaddat. 03.11 DRUNKNING, SUNNE Två personer kontaktar en
polispatrull i centrala Sunne och uppger att de ca en kvart tidigare sett något
i vattnet som de uppfattade som en livlös person som flöt med ryggsidan
uppåt. Räddningstjänsten kontaktad som påbörjar sök med båt. Strax efter
klockan fem meddelar dessa att de funnit en död person i vattnet vid
Kolsnäsudden. Ingen misstanke om brott. 05.05 MISSHANDEL/OLAGA HOT,
EDA Efter att en kvinna meddelat att hennes sambo uppträtt aggressivt och
knuffat/slagit henne grips mannen av polispatrullen som beordrats till
platsen. Mannen hade desutom uttalat hot mot kvinnan. Källa:
www.varmland.polisen.se DYGNSRAPPORT 080503-04 SAMMANFATTNING,
LÄNET. 187 händelserapporter det senaste dygnet som i övrigt var lugnt fram
till småtimmarna. Två personer anhålla misstänkta för olaga hot och
misshandel samt en person gripen misstänkt för misshandel. En
lägenhetsbrand på Skoghall. 08.33 HÄMTAD TILL FÖRHÖR, ARVIKA. En 40årig man hämtas till förhör misstänkt för misshandel, olaga hot samt
hemfridsbrott. Frigiven av åklagare efter förhör. 11.06 RATTFYLLERI,
KRISTINEHAMN. En 53-årig man medtas för kroppsbesiktning. Resultat 0.27
mg/l. 15.51 MISSTÄNKT RINGA NARKOTIKABROTT, KARLSTAD I samband
med att en polispatrull kontrollerar ett par ynglingar på en ort utanför
Karlstad uppstår skälig misstanke om drogpåverkan vad beträffar en av dem.

Införd för provtagning. 17.38 RATTFYLLERI, FILIPSTAD En fordonsförare som
kontrolleras i Persberg blir skäligen misstänkt för rattfylleri. Införd för
provtagning. 18.05 OLAGA HOT SAMT SKADEGÖRELSE, FILIPSTAD Efter att
en boende på en ort utanför Filipstad blivit hotad av en granne som
dessutom krossat några fönster på bostaden grips den misstänkte av polis då
han återkommer till platsen. Anhållen efter förhör. 18.49 MISSHANDEL ALT.
GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING, KARLSTAD Efter att en kvinna meddelat att
hon blivit slagen av sin make grips denne misstänkt för ovannämnda brott.
Anhållen efter förhör. 22.06 DROGRATTFYLLERI, KARLSTAD. En 26-årig man
medtas för kroppsbesiktning. 01.51 MISSHANDEL, KRISTINEHAMN. En 23-årig
man grips misstänkt för misshandel. Mannen senare anhållen av åklagare.
03.33 OLAGA HOT, ARVIKA. En 24-årig man grips efter att han har hotat en
annan man med en kniv. 24-åringen anhållen av åklagare efter förhör. 04.08
MISHANDEL, SÄFFLE. En 22-årig man grips misstänkt för misshandel. 04.54
BRAND, SKOGHALL. En mindre hyresfastighet med åtta lägenheter. Den
hyresgäst i vilkens lägenhet det börjat brinna förd till Centralsjukhuset med
mindre brännskador på en arm. Enligt räddningstjänsten var spisen påslagen i
den aktuella lägenheten. Brand och rökskador i lägenheten. KÄLLA:
Länsvakthavande befäl. Dygnsrapport 4-5 maj SAMMANFATTNING AV
SENASTE DYGNET. 100 händelserapporter. Ett lugnt dygn. 08.58 MISSTÄNKT
DROGRATTFYLLERI, FILIPSTAD Då polispatrull kontrollerar framförarandet av
ett fordon på Rv 26, blir föraren och passageraren skäligen misstänkta för att
vara drogpåverkade. Båda införda till polisstationen för provtagning.
Fordonet framfördes av en kvinna och passageraren var en man. 11.10
MISSHANDEL, SÄFFLE Den man, 22 år gammal, som under natten greps
misstänkt för misshandel blev efter förhör under förmiddagen anhållen av
åklagare. 13.58 MISSTÄNKT DROGRATTFYLLERI, FILIPSTAD Fordonsförare på
Rv 26 kontrolleras och blir skäligen misstänkt för drograttfylleri. Införd för
provtagning. 21.50 GROVT RATTFYLLERI, KARLSTADSVÄGEN SÄFFLE. Kvinna
40 år observerades när hon körde bil alkoholpåverkad. När hon stannade
bilen ingrep några personer och höll fast henne tills polis kom till platsen.
Kvinnan medtogs för kroppsbesiktning. Reducerat värde 1,4 mg/l. Dygnets
urval av händelser är sammanställda av vakthavande befäl vid
länskommunikationscentralen, Värmland. Källa: www.varmland.polisen.se

