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Gør det svært for tyven
Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud. Hver især. Sammen. Og for hinanden
Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på
at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive råd og vi i Grundejerforeningen.
I april og maj tog vi imod Kommunens tilbud om såkaldte Tryghedsvandringer. Konceptet består i, at Kommunens
indbrudskonsulent Emil Hermund går rundt i et område sammen med lokale beboere og ser på forholdene med en tyvs
øjne. Undervejs gives gode ideer til, hvad man kan gøre som husejer og beboer i området.
Vi tilbød i april alle Foreningens medlemmer at være med til en Tryghedsvandring i vores område, og ti medlemmer
var med rundt og kigge på forholdene ved hver af de to rundture, henholdsvis 26. april og 17. maj 2017. De to
tryghedsvandringer er dokumenteret i to rapporter, som er lagt på Foreningens hjemmeside (nyttige links, sikring):
http://www.kollekolleparken.dk/links.html
Hovedpunkterne er disse:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande
Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området
Tilbud ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud
Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse
Klip hække ned til en højde på 160 cm, så man kan se over dem
Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker!

Vi opfordrer medlemmerne til at læse de to rapporter, som er illustreret med gode og dårlige eksempler.

Nabohjælp
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I
kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Systemet giver med jævne mellemrum gode tips om,
hvordan man kan kæmpe imod indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket
giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er
frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Omkring hver fjerde husstand i vores område har allerede
gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information:
http://www.kollekolleparken.dk/links.html
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er
hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden
er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
Emnet er et prioriteret indsatsområde for Foreningens bestyrelse, og vi vender tilbage til emnet i den kommende tid.
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både
hos jer selv og hos jeres naboer.

