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Nyhedsbrev om vagtordningen

Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening og Jersie
Strands Grundejerforening
Først lige en oplysning:
I pinsen har der været en aktiv indbrudsgruppe, som hovedsagelig har forsøgt indbrud i
Hulvejskvarteret og Gl. Køgevejskvarteret. Det er tre østeuropæisk udseende mænd omkring 30 år med blåt tøj, de to er temmelig høje, den tredie er lidt mindre. De medbringer
vandrerlignende rygsække med liggeunderlag. Et sted spurgte de på tysk efter en "Tankstelle". De optræder enten samlet eller enkeltvis.
GPS har kendskab til 2-3 steder, hvor de ikke fik gennemført indbruddet, enten fordi der
var nogen hjemme, eller fordi alarmen i huset gik i gang. Der er blevet gennemført et indbrud på Peyronsvej.
De er i øvrigt også blevet set i Lille Skensved, så det ser ud som om, de tager et område
ad gangen.
GPS gør opmærksom på, at de i de kommende dage muligvis vil forsøge sig i andre områder i Solrød. Så hvis I ser dem eller andre mistænkelige personer eller biler, så vil GPS
være meget glad for en hurtig opringning på 53 114 114.
Den slags opringninger koster jo ikke noget. Hvis I ser noget mistænkeligt så ring til GPS
med det samme. Jo hurtigere GPS får besked, jo større sandsynlighed er der for, at de
kan være hurtigt til stede og enten fange, eller ihvertfald skræmme en bandit ved deres
hurtige tilstedeværelse.
Vores erfaring er nu, at GPS har en reaktionstid, der normalt er under 5 minutter. Det er
selvfølgelig regnet fra det tidspunkt, hvor GPS får besked. Det er derfor vigtigt, at medlemmer med alarm enten har aftalt med GPS, at alarmen går direkte til GPS (det koster
ikke noget) eller, at man har givet vagtcentralen på sit alarmselskab besked om at kontakte GPS på 53 114 114, så snart alarmen går.
Og så resten af nyhedsbrevet:
Jersie Strands Grundejerforening
I 2012 fik medlemmer af Jersie Strands Grundejerforening mulighed for at komme med i
vagtordningen, hvis tilstrækkeligt mange på en vej meldte sig til. Det er der en del, der har
gjort. Velkommen til jer!
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I marts-2013-nummeret Strandsiden, Solrød Strands Grundejerforenings medlemsblad,
gennemgik vi statistikken for indbrud i årene 2009-2012 på side 10 og 11. Jeg vedlægger
de to sider i pdf-format. I kan læse hele Strandsiden her: http://www.ssgsolrod.dk - klik på
Strandsiden i menuen til venstre, når I kommer ind på siden.
Her skriver vi blandt andet:
"I statistikken for Solrød er det tydeligt, at antallet af indbrud begyndte at falde, da vi indførte vagtordningen (i juli 2011), og det er derfor rimeligt at antage, at vagtordningen i
strandområdet har haft en afgørende betydning for, at antallet af indbrud i strandområdet
er faldet fra 173 i 2010 til 99 i 2012, et fald på 43%. I hele Solrød Kommune er det et fald
fra 542 til 288:, 47%"
1. kvartal 2013
Antallet af indbrud falder stadig. I 1. kvartal 2012 var der 116 indbrud i Solrød Kommune. I
1.kvartal 2013 var der 100. Faldet er 16 indbrud eller 14%. Desværre kan jeg ikke se,
hvordan det er gået i strandområdet, for kortet på www.politistatistik.dk, hvor man kan aflæse indbrud i bestemte områder, virker ikke i øjeblikket. Men mon ikke der også er et fald
i Strandområdet.
Betaling
I april udsendte vandværket regningen for vand til forfald d. 1/5-2013. Via denne regning
betaler I også for medlemskabet af vagtordningen og kontingentet til Solrød Strands
Grundejerforening eller Jersie Strands Grundejerforening, hvis I er medlem af en af de to
grundejerforeninger. Vagtordningen koster 350 kr om året. Hvis I er medlem af Solrød
Strands Grundejerforening koster dette medlemskab 200 kr (100 kr til SSG og 100 kr til
rensning af stranden) På vandværksregningen står der: "Solrød Strands Grundejerforening
550 kr". Vi ville gerne have fordelt de to beløb (200 kr. og 350 kr.) på hver sin linie, men
det har "systemet" ikke plads til. For medlemmer af Jersie Strands Grundejerforening er
beløbet ligeledes vagtordningen+kontingentet.
Medlemmerne
I skrivende stund er vi 576 medlemmer i vagtordningen. Tilsammen er vi stærke, når vi
passer på hinanden. Derfor: Tøv ikke med at ringe til GPS og Politiet, hvis I ser noget mistænkeligt.
Jeg ønsker jer en god og indbrudsfri sommer
Venlig hilsen
Preben Larsen
Solrød Strands Grundejerforening
Vestre Grootsvej 12
2680 Solrød Strand
Tlf: 23262748
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Vagtordningen virker
Kurven er knækket vedvarende
På www.politistatistik.dk har Politiet nu offentliggjort statistikken for indbrud i hele 2012

indførte vagtordningen, og antallet fortsætter desuden med at falde.

Statistikken kan ses på http://tinyurl.com/polstat
Vælg Solrød under Kommune og vælg Indbrud i
beboelse mm under Kriminalitetstype og art.

Der er altså også fald i antallet af indbrud i vores
nabokommuner. Faldet i Køge og Roskilde er relativt lille mens faldet i Greve er markant. I 2012 har
GPS også fået tilsyn i flere grundejerforeninger i
Greve

Det ser godt ud for Solrød Kommune og Strand
området, hvor antallet af indbrud stadig falder
markant.
			
Som det ses, er antallet af indbrud i Solrød Kommune faldet 20% fra 2011 til 2012. Antallet af
indbrud i Strandområdet fra 2011 til 2012 er faldet
7%. Bemærk navnlig, at antallet af indbrud i Solrød
Kommune faldt med 51% i 4. kvartal fra 2011 til
2012

Hele politikredsen
I hele Midt- og Vestsjællands politikreds er tyverierne heldigvis også faldet fra 2011 til 2012. Faldet
er på 10 %, så Solrød Kommune har altså et større
fald end gennemsnittet.
Indbruddene faldt
da vi indførte vagtordningen
I statistikken for Solrød er det tydeligt, at antallet
af indbrud begyndte at falde, da vi indførte vagt
ordningen, og det er derfor rimeligt at antage, at

Det er altså lykkedes os at fastholde de meget store
fald i antallet af indbrud og tyverier som skete, da vi

Hele Solrød Kommune
2009

2010

2011

Ændring i %
2010-2011

2012

Ændring i %
2011-2012

1. kvartal

129

139

126

-9

116

-8

2. kvartal

71

107

53

-50

45

-15

3. kvartal

84

163

45

-72

60

33

4. kvartal

144

133

138

4

67

-51

Hele året

428

542

362

-33

288

-20

2012

Ændring i %
2011-2012

Strandområdet
2009

2010

2011

Ændring i %
2010-2011

1. kvartal

63

48

35

-27

33

-6

2. kvartal

27

30

18

-40

18

0

3. kvartal

37

47

15

-68

20

33

4. kvartal

76

48

39

-19

28

-28

Hele året

203

173

107

-38

99

-7

I kommunerne omkring os ser det sådan ud:
2010

2011

Ændring i %
2010-2011

2012

Ændring i %
2011-2012

Greve

1083

1157

7

778

-33

Køge

965

979

1

944

-4

Roskilde

951

1125

18

1107

-2
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vagtordningen i strandområdet har haft en afgørende betydning for at antallet af indbrud i strandområdet er faldet fra 173 i 2010 til 99 i 2012, et fald
på 43%. I hele Solrød Kommune er det et fald fra
542 til 288: 47%.
Politiets indsats
I samme periode har politiet også prioriteret indsatsen mod indbrud meget højt. Politiet har en
særlig indbrudsgruppe, og har øget patruljeringen
i boligområderne både i Solrød og Greve. Midt- og
Vestsjællands politi fortsætter med samme høje
aktivitet overfor indbrud i 2013.
Tilsammen er vi stærke
Tilsammen er GPS-vagtordningen og Politiets
forøgede indsats en meget stærk enhed, der forhåbentlig kan holde antallet af indbrud i Solrød nede.
Vi skal sørge for fortsat at
fastholde de gode resultater.
Det gør GPS selvfølgelig meget for, ved at tilse
medlemmernes ejendomme, men vi kan også selv
gøre meget. Alene det, at vi er opmærksomme på
uregelmæssigheder og ringer til GPS, når vi ser
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Tilmelding til vagtordningen
Mail til: preben.larsen1@skolekom.dk
Hvis man ikke har mulighed for at
sende en mail kan man ringe eller
sms’e til Preben Larsen: 2326 2748
Ved tilmelding skal vi have navn,
adresse, mailadresse, hjemmetelefon
nummer samt et eller flere mobil
numre, som vagten kan kontakte
husstanden på, hvis der er noget galt
på ejendommen og der ikke er nogen
hjemme.
Den automatiske betaling af
medlemskabet
Når man tilmelder sig GPS-vagtord
ningen, betaler man for månederne
fra den måned man melder sig til,
og til og med den efterfølgende april
med en bankoverførsel, 30 kr. om
måneden. Derefter betaler man auto
matisk 350 kr. over vandregningen en
gang om året.

mystiske personer, biler og lignende har en stor effekt. Der er mange, der ringer til GPS, og det er vi
taknemmelige for.
Flere henvendelser til GPS handlede sidste år om
et ældre, pænt udseende, ægtepar som gik rundt
i på vejene som om de gik tur. De kiggede ind på
husene, og hvis det så ud som om beboerne var på
ferie, satte de en øldåse eller lignende midt i indkørslen. Hvis beboerne var på ferie eller lignende
ville øldåsen også stå der næste dag. Så kom der
nogle indbrudstyve…
Andre henvendelser sidste år handlede en stigende
mængde dørsælgere, der forsøgte at sælge bil
leder, uroer og andre ting. De er selvfølgelig ikke
tyve alle sammen, men man kunne jo godt forestille sig, at enkelte af dem også checkede huset
for om der var nogen hjemme. Der er eksempler
på, at dørsælgere har været på samme adresse flere
gange på samme dag.
Der er en del ”cirklende” biler når der er storskrald.
Også disse biler kunne have flere formål med
kørslen.

Sidste nyt
Sidste nyt i skrivende stund er et tilkald til et indbrud en aften i en ejendom, som både er medlem
af vagtordningen, og som har en alarm, der går til
G4S. På denne ejendom har man givet G4S besked
om at kontakte GPS hvis alarmen går. Alarmen
gik, og G4S kontaktede GPS, der var fremme på
ejendommen på under 4 minutter. Tyvene var godt
i gang, men flygtede da de så GPS-bilen. Tyvene
blev ikke fanget ved den lejlighed, men de nåede
ikke at stjæle noget.

Alarmsystemer
GPS oplyser, at det stadig er sådan, at ingen af
vagtordningens medlemmer, hvor GPS har en aftale om at komme når tyverialarmen går i gang, har
haft indbrud mens vagtordningen har eksisteret.

GPS kontakter næsten daglig politiet med oplysninger om mistænkelige biler, mistænkelige personer og mistænkelig adfæd. Politiet er gode til at
reagere på henvendelser.

567 medlemmer
Det koster 350 kr. om året at være med i vagtordningen. I skrivende stund har vagtordningen 567
medlemmer. Karlstrup Strands Grundejerforening
har en tilsvarende vagtordning med 80 medlemmer.

Lad os endelig være
opmærksomme hele tiden.
Husk at det ikke koster noget at ringe til GPS og
informere om mistænkelige hændelser, og GPS
kommer så hurtigt som muligt for at se hvad det
er. Det er ret skræmmende for tyveknægte at vide,
at der går meget kort tid fra de bliver opdaget til der
kommer nogen og tager sig af dem.

Jersie Strands Grundejerforening
Vi har udvidet aftalen med GPS, så medlemmer i
Jersie Strands Grundejerforening også kan blive
medlemmer, hvis der er tilstrækkelig mange medlemmer på en vej der vil være med.

Se mere
Se mere om vagtordningen på Solrød Strands
Grundejerforenings hjemmeside:
www.ssgsolrod.dk
Vi ønsker jer et godt og indbrudsfrit 2013.
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