STOP TYVEN
Måske har du allerede prøvet at have indbrud i din bolig. Eller også frygter du det bare.
Under alle omstændigheder er det en meget ubehagelig oplevelse at komme hjem til en
bolig, hvor uvedkommende har tiltvunget sig adgang og gennemrodet og fjernet ting, som
kan være uerstattelige.
I folkemunde hedder det, at tyven altid kommer ind, hvis vedkommende vil ind. Men som
boligejer har du nu alligevel mulighed for at gøre det vanskeligt at bryde ind i din bolig.
Nabohjælp og naboovervågning er en af de mest effektive foranstaltninger mod tyveri. Det
at naboer holder øje med hinandens bolig er et meget effektivt middel mod tyveri.
Men der er også mange andre muligheder, man kan benytte sig af, hvis man vil hindre
tyven adgang.
Lige præcis dette tema sætter Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre
Kommune, SGH, fokus på den

20. juni kl. 19.30 i Lille Friheden
Her vil Bent Nikolajsen, kriminalpræventiv koordinator ved Københavns Vestegns Politi
fortælle, hvilke boligområder der oftest er udsat for tyveri. Hvad politiet gør for at hindre
indbrud, og hvordan politiet arbejder med opklaring af indbrud.
Ligeledes vil Bent Nikolajsen fortælle, hvad man selv kan gøre for at forhindre at tyven
bryder ind.
Ved samme lejlighed vil en låsesmed fortælle, hvordan du bedst kan sikre din bolig med
eksempelvis effektive låse på døre og vinduer, alarm osv.
Kom og deltag i en interessant aften, hvor du både får nyttig viden med hjem men også får
mulighed for at trække på erfaringer fra eksperter og andre boligejere. Desuden udleveres
der på mødet skriftligt materiale om, hvordan du selv kan forhindre et indbrud i din bolig.
SGH er vært ved en øl eller en vand under mødet, der forventes at vare i et par timer.
Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune.

