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Med indbrudstyvens øjne ... 

 

Sidste år arrangerede vi to tryghedsvandringer i samarbejde med Kommunen. Der var god tilslutning og god tilfredshed 

blandt deltagerne. Nu arrangerer vi en ny rundvandring 

 

Torsdag, 17. maj 2018, kl. 17:00 - 18:00 

 

Mødested ved legepladsen på det store fællesareal midt i bebyggelsen (indgang fra flere sider, blandt andet mellem 

Skolekrogen 93 og 95). 

 

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 de 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 time. Rådgiveren udpeger relevante gode og mindre gode ting, han kommenterer disse, og han 

tager fotos, som illustrerer pointerne. Grundejerforeningen får rapport og fotos fra rundvandringen og vil formidle 

materialet til medlemmerne. 

 

Hvis du vil med på den næste rundvandring, bedes du sende en mail til Henning Rostung, e-mail 

kasserer@kollekolleparken.dk. I mailen bedes du oplyse 

 

• Navn 

• Adresse 

• Mobil-nummer 

 

Det er ikke muligt blot at møde op, hvis det passer i dit program den pågældende dag. Antallet af deltagere i 

rundvandringen er begrænset af hensyn til effektivitet og formidlingen undervejs. Tilmeldingerne registreres i 

rækkefølge for modtagelsen, og deltagelse er baseret på princippet ”først til mølle”. Din tilmelding bliver bekræftet 

fra Grundejerforeningen via e-mail. Ved større tilslutning registreres de interesserede på en venteliste til næste gang. 

Hvis afbud bliver aktuelt for dig, bedes det straks meddelt via e-mail, så et andet medlem kan benytte pladsen. 

 

Vi håber, at der igen 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, afsnittet Sikring. Her kan du også 

finde konsulentens notater fra de to tryghedsvandringer i foråret sidste år. 
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