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Nyhedsbrev om vagtordningen

Kære medlemmer af vagtordningen
i Solrød Strands Grundejerforening,
i Jersie Strands Grundejerforening
og i grundejerforeninger tæt på SSG og JSG
Aktuelle nyheder og oplysninger om vagtordningen

Vagtordningen i strandområdet har nu fungeret i lidt over 4 år. I skrivende stund er der i alt
736 medlemmer i ordningen, som omfatter Solrød Strands Grundejerforening, Jersie
Strands Grundejerforening og Karlstrup Strands Grundejerforening. Karlstrup Strands
Grundejerforening har en lidt mere omfattende og lidt dyrere ordning. Desuden har vi aftaler med andre grundejerforeninger, som ligger tæt på de tre grundejerforeninger i ordningen.
Da vi oprettede vagtordningen i begyndelsen af 2011 var det med to forsøgsperioder. Den
første periode ved årsskiftet 2010-2011 og den anden forsøgsperiode i foråret. I forsøgsperioderne faldt antallet af indbrud, så i juli 2011 blev vagtordningen et permanent tilbud.
En væsentlig grund til at vi oprettede vagtordningen som en permanent ordning var, at
Solrød Kommune i årene før 2011 var i top 3 i Danmark i forhold til antal indbrud pr. 1000
indbyggere.
I den tid ordningen har eksisteret, har den været med til at forhindre mange indbrud i
strandområdet, og den har haft en afsmittende virkning på antallet af indbrud i hele Solrød
Kommune.
Udviklingen af indbrud i strandområdet ser sådan ud:

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
Hele året

2009
63
27
37
76
203

2010
48
30
47
48
173

2011
35
18
15
39
107

Ændring i %
2010-2011
-27
-40
-68
-19
-38

2012
33
18
20
28
99

Ændring i %
2011-2012
-6
0
33
-28
-7

2013
33
26
25
41
125

Ændring i %
2012-2013
0
44
25
46
26

2014
26
22
27
22
97

Ændring i %
2013-2014
-21
-15
8
-46
-22

Ændring i %
2015 2014-2015
15
-42

I 2010 var der 173 indbrud i strandområdet. I de to første år med vagtordningen, 2011 og
2012, faldt antallet af indbrud drastisk, med 66 i 2011 og med yderligere 8 i 2012.
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I 2013 steg antallet af indbrud i strandområdet desværre med 27 og i hele kommunen steg
antallet med 80. Det er forventeligt, at antal indbrud ikke kan blive ved med at falde, og vi
nåede altså i 2013 et niveau, hvor må forvente mindre stigninger i nogle år. Antallet af indbrud er nu så lavt, at en enkelt tyvebandes ”forbikørsel” kan give en stor procentvis stigning i antal indbrud på årsbasis.
I 2014 er vi tilbage på lidt under 100 indbrud, og i 2015 har vi igen et drastisk fald på 42% i
1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014. Faktisk er antallet af indbrud i 1. kvartal
2015 det laveste antal indbrud i noget kvartal siden vi startede med vagtordningen.
Fra 2010 til 2014 er antallet af indbrud i strandområdet faldet med 44%. Det tilsvarende tal
for hele Solrød Kommune er 53%, altså mere end en halvering af antallet af indbrud siden
vi startede vagtordningen!
Heldigvis falder antallet af indbrud også i kommunerne omkring os, men Solrød kommune
fører i ”faldstatistikken”. Faldet i indbrud fra 2013 til 2014 ser sådan ud
Solrød Kommune: -31%
Roskilde Kommune: -25%
Greve Kommune: -12%
Køge Kommune: -9%
Vi har altså belæg for at hævde, at vagtordningen i strandområdet har været en medvirkende årsag til, at Solrød Kommune ikke mere ligger i top 3 i Danmark i forhold til antal
indbrud pr. 1000 indbyggere. Vi er ikke engang i top 10 mere!
Kilden til informationerne er www.politistatistik.dk, hvor statistikken for indbrud findes sådan: Klik på Kriminalitet, klik på anmeldelser, klik på det lille kortsymbol, vælg kommune i
højre side, og under ”Kriminalitetstype og art” vælges Indbrud i beboelse mm.
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Strandsiden
I alle numre siden 2011 af Solrød Strands Grundejerforenings
medlemsblad ”Strandsiden” er der artikler om vagtordningen. Alle
numre kan læses på nettet her: http://www.ssgsolrod.dk - klik på
Strandsiden i menuen til venstre, når I kommer ind på siden.
http://www.ssgsolrod.dk kan I også læse de tidligere nyhedsbreve
om vagtordningen. Der er direkte link til vagtordningen på forsiden.

Orienteringsopringning
Ligesom jeg gjorde i nyhedsbrevet fra april 2014 skal jeg her minde om, at medlemmer af
vagtordningen gratis kan tilkalde GPS, hvis man ser noget usædvanligt på vejen. Det er en
såkaldt orienteringsopringning, altså en generel information til vagtselskabet om mystiske
personer, køretøjer eller lignende i området. GPS er meget glad for den slags opringninger, og reagerer på dem så hurtigt som muligt.
Jeg skal opfordre jer til at bruge orienteringsopringning, hvis I ser noget, der er det mindste
mistænkeligt!
Tyverialarm
I vagtordningens område kan vi ikke se om de ejendomme, der har indbrud, er medlemmer af vagtordningen idet vi naturligt nok ikke kan få adresseoplysningerne om indbrud fra
politiet.
Derimod ved vi, at der siden vagtordningens oprettelse ikke har været gennemførte indbrud i ejendomme, der har en alarm der alarmerer direkte til GPS enten ved et direkte opkald eller ved et opkald via en anden alarmcentral.
En effektiv alarm behøver ikke koste en formue. For fra ca. 3.000 kr. kan man købe en
alarm, som man selv ejer og sætter op. Herefter er der kun driftsudgifter til det simkort, der
skal bruges, når alarmen ringer til én selv eller til vagtselskabet. Denne udgift er ca. 200
kr. om året. Når man er medlem af vagtordningen er det gratis at lade alarmen ringe til
GPS. Man skal selvfølgelig betale de 500 kr., hvis alarmen tilkalder GPS, men hvis den
gør det, og man dermed slipper for et gennemført indbrud, er pengene givet godt ud. GPS
kommer normalt på adressen på under 5 minutter fra de får alarmopkaldet, så tyvene kan
ikke nå noget særligt før de bliver afbrudt.
Det væsentligste er i virkeligheden, at man med en alarm har et skilt på postkassen og
flere skilte på vinduer og døre i huset, der fortæller, at man har en alarm. Alene disse skilte
afskrækker mange tyve, men der skal selvfølgelig være realiteter bag.
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Tyvetiltag - ringer på
GPS har i den sidste tid fået henvendelser om personer, der ringer på. Når døren åbnes er
der ikke nogen, så man har troet, at det var drengestreger. Efterfølgende har det vist sig,
at der også var ringet på hos naboerne. Det er navnlig sket i aftentimerne. I enkelte tilfælde har man set personer løbe væk fra ejendommen.
Når der ringes på døren på denne måde, er det sandsynligvis for at se om der er nogen
hjemme. Tidligere har vedkommende spurgt om vej, et glas vand og lignende når døren
blev åbnet, men nu løber de altså også.
Der er altså god grund til at ringe til GPS og orientere hvis der bliver ringet på døren på
denne måde. Og også hvis man ser personer, der ikke skal være der, hvor de er!
Tyvetiltag - mystiske personer
GPS fortæller, at de har observeret personer med udenlandsk udseende der går rundt, tit
med en mobiltelefon ved øret. Af og til sætter de sig et sted og observerer, og når GPS
spørger dem hvad de laver, siger de at de går dårligt og derfor er nødt til at hvile sig af og
til.
Tyvetiltag - Storskrald
På storskraldsdage er det vigtigt, at man ikke lader cykler, barnevogne, havegriller og lignende stå for tæt på det, der er sat til afhentning. Der kører folk rundt i området, som ser
om der er noget, der kan bruges. Desværre er der eksempler på, at også ting der ikke er
stillet til storskrald bliver taget med.

Solrød Strands Grundejerforening

Side 5

Tyvetiltag - Fotografer
Hvis ukendte mennesker har en usædvanlig adfærd, for eksempel fotografering af mange
huse på vejen, så spørg dem om du kan hjælpe dem. Derved har du gjort dem opmærksomme på, at de bliver iagttaget og opgiver forhåbentlig deres forehavende, hvis det er
ulovligt. Ring derefter til GPS og fortæl dem om det.
Tyvetiltag - Mærker
Det er kendt, at nogle tyve forbereder indbrud ved afmærkning af ”interessante” ejendomme. Det kan ske med små mærker på postkassen, sedler om indsamling sat på med tape
på postkassen, dåser, et brændestykke eller en smule skrald i indkørslen, tape over dørlåsen og andre afmærkninger. Hvis de ikke er fjernet efter nogle dage er beboerne sandsynligvis væk i længere tid, og så er huset nemt at begå indbrud i.
Sørg derfor for, at dem der passer jeres hus i ferier og lignende er opmærksomme på, at
sådanne afmærkninger skal fjernes, og spark dem ind til siden, hvis I ser den slags i indkørsler. Hvis man så også lige orienterer GPS om afmærkningerne, så ved vagtselskabet,
at der er et hus og en vej, der skal holdes særligt øje med.
Brug alle de gode råd
Brug de mange gode råd til at undgå indbrud. For eksempel på hjemmesiderne
http://www.stopindbrud.dk og http://www.dkr.dk Også http://www.nabohjælp.dk er værd at
kigge på.

Betaling
I april udsendte vandværket regningen for vand til forfald d. 1/5-2015. 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.
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Vagtordningen koster 350 kr. om året, der betales forud. Hvis I er medlem af Solrød
Strands Grundejerforening koster dette medlemskab 300 kr. i 2015 (100 kr. til SSG og 200
kr. til rensning af stranden). På vandværksregningen står der: "Solrød Strands Grundejerforening 650 kr.". Vi ville gerne have fordelt de to beløb (300 kr. og 350 kr.) på hver sin
linje, men det har "systemet" ikke plads til.
For medlemmer af Jersie Strands Grundejerforening er beløbet ligeledes vagtordningen +
kontingentet.
For medlemmer af vagtordningen, der ikke er medlemmer af en af de to grundejerforeninger, står der Solrød Strands Grundejerforening 350 kr., som jo så kun er betalingen for
vagtordningen.
Nye medlemmer af vagtordningen betaler første gang for vagtordningen den første maj
måned efter indmeldelsen. Her betales for to år, nemlig for året for indmeldelsen og for det
følgende år. Medlemskabet er pr. år fra den måned man har meldt sig ind. Tidligere betalte
man for det første medlemsår med bankoverførsel ved indmeldelsen. Det gør man altså
ikke mere. Dermed forenkler vi administrationen af vagtordningen.
Sådan bliver man medlem
Mail eller ring til Preben Larsen. Mail: preben.larsen1@skolekom.dk telefon: 2326 2748
Hvis man mailer tilmeldingen, skal vi bruge navn, adresse og et eller flere telefonnumre.
Mindst et af telefonnumrene skal helst være et mobilnummer, så vagten kan kontakte en
ejendoms beboere, hvis der er noget galt på ejendommen, og beboerne ikke er hjemme.
Jeg ønsker jer en god og indbrudsfri sommer
Venlig hilsen
Preben Larsen
Solrød Strands Grundejerforening
Vestre Grootsvej 12
2680 Solrød Strand
Tlf: 2326 2748
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