SOLRØD STRANDS
GRUNDEJERFORENING

Solrød Strand, marts 2012

Kære medlemmer af vagtordningen
i Solrød Strands Grundejerforening

I begyndelsen af marts udkom Solrød Strands Grundejerforenings blad, Strandsiden, med
en forsideartikel om status på vagtordningen. Bladet udsendes med posten to gange om året til
SSG’s medlemmer.
Konklusion
Vores konklusion er, at vagtordningen har været en ubetinget succes i de næsten ni måneder den
har været permanent i vores område, og at den, i de ni måneder, har forhindret rigtig mange indbrud.
Indtil videre har vi statistik til og med 4. kvartal 2011, og de samlede tal for 2010 og 2011 viser et
fald i indbrud på 33% i hele Solrød og et fald i strandområdet på 40%. I samme periode har Greve
(+7%), Roskilde (+18%) og Køge (+1%) haft en stigning i indbruddene.
Tallene har vi fra hjemmesiden www.politistatistik.dk. Se selv tallene her: Klik på Kriminalitet, klik
på anmeldelser, klik på landkortsymbolet, vælg Solrød Kommune, vælg indbrud i beboelse.
Ekstrabladet
Den 13. marts 2012 havde Ekstrabladet en artikel om indbrud, hvoraf det fremgik, at Solrød Kommune er i den absolutte top hvad indbrud angår. Det er, eller rettere sagt var, også rigtigt, for Ekstrabladets statistiktal er fra Danmarks Statistik og dækkede kun 2010. I 2011 har vi overladt topplaceringen til andre kommuner, hovedsagelig takket være vores vagtordning.
TV-avisen
Samme aften var vagtordningen i TV-avisen på DR1. Her blev vagtordningen i Karlstrup Strands
Grundejerforening omtalt. Denne vagtordning er den samme som vores, blot har Karlstrup Strands
Grundejerforening valgt at betale for to tilsyn i døgnet, og alle medlemmerne er med i ordningen,
der betales over det årlige kontingent til foreningen.
Læs Strandsiden på nettet
Der er medlemmer i SSG-vagtordningen, som ikke er medlemmer i Solrød Strands Grundejerforening fordi I bor uden for vores område. I kan læse Strandsiden på nettet: www.ssgsolrod.dk under
menuvalget Strandsiden. Vi har artikler om vagtordningen i de sidste tre numre: Marts 2011, november 2011 og marts 2012.
Hvordan går det?
Vi er meget interesserede i at følge med i, hvordan det går med vagtordningens medlemmer. Så
vidt vi ved, har ingen af vagtordningens medlemmer haft indbrud mens vagtordningen har eksisteret. Hvis det alligevel er tilfældet, beder jeg jer maile til mig og fortælle det.
Ligesom vi er interesserede i at få at vide om I har haft indbrud, vil vi også gerne vide hvis I får det.
Det får I forhåbentlig ikke, men skulle det ske, beder jeg jer maile det til mig.
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Alarmsystemer
GPS oplyser, at ingen af de medlemmer, hvor GPS har en aftale om at komme når tyverialarmen
går i gang, har haft indbrud mens vagtordningen har eksisteret. I den forbindelse minder jeg jer
om, at hvis I har en alarm med tilkald via telefonen, kan I lade den ringe til GPS, som jo kommer
indenfor nogle få minutter. Hvis I vil bruge denne mulighed, skal I aftale det med GPS, tlf: 7070
1608.
526 medlemmer
I skrivende stund er vi 526 medlemmer i vagtordningen. Det ville være fint, hvis I kunne overtale
nogle af jeres naboer til at gå med i ordningen hvis de ikke er med. Jo flere medlemmer der er på
vejen, jo længere er GPS på vejen ved det daglige tilsyn. Og I har argumenterne i orden, hvis I
skal overtale nogen: Det virker!
Jeg ønsker jer en god og indbrudsfri sommer 
Venlig hilsen
Preben Larsen
Solrød Strands Grundejerforening
Vestre Grootsvej 12
2680 Solrød Strand
Tlf: 2326 2748
Mail: preben.larsen1@skolekom.dk

Herunder lidt gode råd. Se flere på http://www.stopindbrud.dk og www.dkr.dk (Det kriminalpræventive råd under temaet indbrud)
Gør livet besværligt for tyven
Fjern stiger, værktøj (herunder koben), og haveredskaber, så tyven ikke har nem adgang til hjælpemidler.
Lad som om I er hjemme
Tænd lyset udenfor. Det hjælper både dig selv og dine naboer, for en indbrudstyv trives ikke i spotlight, så hvis alle naboer tænder lys både inde og ude – gør det livet besværligt for en mørkeglad
tyveknægt.
Få din radio og lyset indendørs til at tænde og slukke ved hjælp af et tænd-og-sluk-ur. Er det hele
tiden tændt, kan det nemlig ikke narre en snedig tyv.
Sørg for, at der er friske potteplanter i vindueskarmen, og fjern halvvisne buketter. For de sladrer
om et forladt hus.
Allier dig med naboen
Få din nabo til at parkere sin bil i din indkørsel, så det ser ud som om, at I er hjemme.
Bed en nabo om at tømme din postkasse og fjerne eventuelle reklamer på jeres dørmåtte.
Få en nabo til at gå ture i sneen rundt om dit hus og rydde foran jeres indgang – uberørt sne lokker
tyvene til (om vinteren forstås!).
Som tak kan du tilbyde din nabo at bruge din skraldespand til eventuelt ekstra affald, og samtidig
kommer det også dig selv til gode.
Snyd tyven
Fjern eller gem dyre lamper, fladskærme og computere, så tyven tror, at der ikke er noget at komme efter.
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