Grundejerforeningen Kollekolleparken

21.04.2017

Tilbud om tryghed
Der er to ledige pladser på hver af de to rundgange, som vi annoncerede for et par uger siden, jf. nedenstående.
Enten 26. april kl. 17:00 eller 9. maj kl. 18:00. Hver af rundgangene tager en times tid. Tilmelding venligst snarest til
den nævnte kontakt.
Med denne mail gør vi også opmærksom på, at en gruppe medlemmer vil gå samlet rundt i området og kigge nysgerrigt
ind over hækken og vurdere mulighederne for at lave et indbrud uden at blive opdaget … Dette skrevet for at
modvirke undren og utryghed.
=============================================
Furesø Kommune og Nordsjællands Politi har taget forskellige initiativer, der skal nedbringe antallet af indbrud og
indbrudsforsøg i vores område. Kommunen tilbyder i den forbindelse såkaldte ”tryghedsvandringer”, hvor borgere i et
område kan få indblik i, hvordan de lokale forhold ser ud – set med en indbrudstyvs øjne.
Mere konkret foregår det ved, at en gruppe på op til 10 borgere går rundt i et område med en rådgiver, der ved, hvad
der skal kigges efter. Rundturen tager en times tid. Rådgiveren udpeger relevante gode og mindre gode ting, han
kommenterer disse, og han tager fotos, som illustrerer pointerne. Grundejerforeningen får rapport og fotos og vil
formidle materialet til medlemmerne.
Grundejerforeningen har aftalt to rundgange i vores område:
•
•

Onsdag 26. april 2017, kl. 17:00, Gartnerkrogen, Ll. Værløsevej, Brådervej, mødested ved indkørslen til
Gartnerkrogen
Tirsdag 9. maj, kl. 18:00, Skolekrogen, mødested på legepladsen på det store fællesareal midt i bebyggelsen
(indgang mellem Skolekrogen 93 og 95)

Hvis du vil med på en af rundgangene, bedes du sende en mail til bestyrelsesmedlem Henning Rostung, e-mail
kasserer@kollekolleparken.dk. I mailen bedes du oplyse
•
•
•
•

navn
adresse
mobil-nummer
dit valg mellem de to rundgange

Tilmeldingerne registreres i rækkefølge for modtagelsen, og deltagelse er baseret på ”først til mølle”-princippet. Ved
større tilslutning registreres de interesserede på en venteliste. Hvis afbud bliver aktuelt, bedes dette straks meddelt
via e-mail, så en anden kan benytte pladsen.
Vi håber, at der er interesse blandt medlemmerne for dette konkrete initiativ til forebyggelse af indbrud.
Hvis du vil sætte dig ind i problemstillingen om indbrud og muligheder for sikring mod disse, har Grundejerforeningens
hjemmeside en række nyttige links: http://www.kollekolleparken.dk/links.html.

