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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.
Derfor har bestyrelsen igen i år taget initiativ til en tryghedsvandring i grundejerforeningens område for at highlighte
nogle af de udfordringer, vi står overfor i forhold til at imødegå det vedvarende høje antal indbrud og indbrudsforsøg.
Den seneste tryghedsvandring blev gennemført 17. maj, og igen i år var det Emil Hermund, Udviklingskonsulent ved
Furesø kommune, som gav input til do’s and don’ts. Der var deltagelse af ca. 10 grundejere, som var meget spørgende
og videns-delene med egne erfaringer og tiltag.
Nedenstående er hovedpunkterne fra tryghedsvandringen:

•

•
•
•
•
•
•

•

Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker! Selvom I har oparbejdet et godt nabohjælp-system med
de nærmeste naboer, anbefales det stadig, at man som grundejer tilslutter sig Nabohjælp.dk. Det har
blandt andet de fordele at ens netværk bliver større, og man får del i mange af de gode forslag og tiltag,
som bliver pointeret via Nabohjælp.dk
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. DNA-mærkningssæt kan hentes ved Gentofte
Politi, der har ansvar for vores område. DNA-mærkningen vil være unik for jeres husstand.
Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området.
Tilbyd ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud.
Ind-/udsyn til ejendommen. Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og
huse. Deklarationen siger, at hækkene ikke må være højere end 180 cm, men anbefalingen set ud fra et
forbyggende perspektiv er at klip hækkene ned til en højde på 160 cm, så man naturligt kan se over dem ,
når man går forbi huset.
Tidsindstillelige tænd/sluk ure. De skal indstilles, så de følger den rytme, som I normalt har, når I er
hjemme.

Ud over ovenstående, som er møntet på den enkelte grundejer, blev der i forbindelse med vores fælles områder
anbefalet at opsætte flere bomme på vores stier for at nedsætte muligheden for hurtig til-/afgang med køretøjer.
Konsulenten vil udarbejde en rapport om observationer ved tryghedsvandringen. Den bliver sendt til deltagerne og vil
blive lagt på hjemmesiden sammen med rapporterne fra de tilsvarende rundture sidste år.

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. Som tidligere nævnt giver systemet med jævne mellemrum
gode tips om, hvordan man kan bekæmpe 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. Flere end hver tredje 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 Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både
hos jer selv og hos jeres naboer.

