SOLRØD STRANDS
GRUNDEJERFORENING

Solrød Strand - september 2012

Nyhedsbrev om vagtordningen
Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening og Jersie
Strands Grundejerforening
Politiet har nu offentliggjort statistikken for indbrud i 2. kvartal 2012. Det er en god anledning til at sende jer et nyhedsbrev.
I kan se statistikken på http://tinyurl.com/polstat Vælg Solrød under Kommune og vælg
Indbrud i beboelse mm under Kriminalitetstype og art
Det ser stadig godt ud for Solrød Kommune og Strandområdet hvor antallet af indbrud
stadig falder. Dog er det naturligvis ikke samme kraftige fald som i vagtordningens begyndelse:
Antal anmeldte indbrud

Hele
Solrød Kommune
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

2010
139
107
163
133

Ændring i
2010-2011
-9
-50
-72
4

%

Ændring i
2011 2010-2011
35
-27
18
-40
15
-68
39
-19

%

2011
126
53
45
138

Ændring i
2011-2012
-8
-15

%

2012
116
45

%

2012
33
18

Ændring i
2011-2012
-6
0

Strandområdet
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

2010
48
30
47
48

Som I kan se, er antallet af indbrud i Solrød Kommune faldet 15% fra 2. kvartal 2011 til
2. kvartal 2012. Antallet af indbrud i Strandområdet i 2. kvartal 2012 er det samme antal
som i 2. kvartal 2011.
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Side 2

I 1. halvår 2012 er antallet af indbrud i Solrød Kommune faldet 10% i forhold til 1. halvår
2011.
Det er altså lykkedes os at fastholde de meget store fald i antallet af indbrud og tyverier som skete da vi indførte vagtordningen, og antallet fortsætter desuden med at
falde.
I hele Midt- og Vestsjællands politikreds er tyverierne heldigvis også faldet i 1. halvår. Faldet er på 7,5%, så Solrød Kommune har altså et større fald end gennemsnittet.
Det er derfor nu, 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 mystiske personer, biler og lignende har en stor effekt.
Det så vi i foråret, hvor jeg skrev til medlemmerne at der kørte en mystisk bil rundt på vejene. GPS havde mange telefonopringninger om den mystiske bil i dagene derefter og det
tog ikke ret lang tid før vi fandt ud af at det var udenlandske reklameuddelere, der bare
kørte på en usædvanlig måde.
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.
I den forbindelse beder jeg jer være opmærksomme på følgende:
I øjeblikket har vi hørt om, at et ældre, pænt udseende, ægtepar går rundt i på vejene som
om de går tur. De kigger ind på husene, og hvis det ser ud som om beboerne er på ferie
sætter de en øldåse eller lignende midt i indkørslen. Hvis beboerne er på ferie eller lignende vil øldåsen også stå der næste dag. Så kommer der nogle indbrudstyve………
Hvis I ser noget, der ligner ovenstående så ring til GPS: 53 114 114
I må også meget gerne fjerne øldåsen  så jeres naboer undgår indbrud.
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.
Dog har der været et enkelt indbrud i en ejendom, som har en aftale med et alarmselskab.
Aftalen er, at alarmselskabet skal kontakte GPS hvis der er indbrud, og det gjorde alarmselskabet, desværre med en forsinkelse på 6 minutter. 4 minutter senere var GPS på stedet, men de i alt 10 minutter, det tog før GPS var på stedet, var nok til at tyvene nåede at
stikke af med en koglelampe.
Hvis I har den type aftale med jeres alarmselskab, så få deres kontrolcentral til at sende
en SMS til GPS med det samme, når alarmen går. Så har GPS meget større mulighed for
at forhindre tyveriet.
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I den forbindelse minder jeg jer om, at hvis I har en alarm med tilkald via telefonen med
opkald eller SMS, kan I lade den ringe direkte til GPS, som jo kommer indenfor nogle få
minutter. Hvis I vil bruge denne mulighed, skal I aftale det med GPS, tlf: 7070 1608.
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. Aftalen er at ca. halvdelen af vejens ejendomme skal tilslutte sig ordningen. Hvis der
er mere end 20 ejendomme på vejen, er ca. 10 tilmeldte nok.
557 medlemmer
I skrivende stund er vi 557 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 stadig – antallet af indbrud falder
stadig!
Sidst i dette brev har jeg skrevet hvordan man tilmelder sig vagtordningen.
Den automatiske betaling af medlemskabet
Når man tilmelder sig GPS-vagtordningen, 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 automatisk 350 kr. over vandregningen en gang om året.
Desværre er der ikke linjer nok i betalingssystemet til at kontingentet til grundejerforeningen og vagtordningen kan få hver sin linje. Derfor står der f.eks. Solrød Strands Grundejerforening 550 kr. på vandregningen. Dette beløb, 550 kr. om året, dækker altså for 200
kr. til SSG og 350 kr. til vagtordningen. De 200 kr. i kontingent til SSG er dels 100 kr. i kontingent og dels 100 kr. til Strandrensningen. Jersie Strands Grundejerforening har en tilsvarende betalingsordning.
Jeg ønsker jer et godt og indbrudsfrit efterår
Venlig hilsen
Preben Larsen
Solrød Strands Grundejerforening
Vestre Grootsvej 12
2680 Solrød Strand
Tlf: 2326 2748
Mail: preben.larsen1@skolekom.dk

Ligesom i sidste nyhedsbrev får I lige lidt gode råd.
Gør livet besværligt for tyven
Fjern stiger, værktøj (herunder koben), og haveredskaber, så tyven ikke har nem adgang
til hjælpemidler.
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Lad som om I er hjemme
Tænd lyset udenfor eller installer udendørslys, der tænder automatisk ved bevægelse.
Det hjælper både dig selv og dine naboer, for en indbrudstyv trives ikke i spotlight, så hvis
alle naboer har 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/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.
Se flere på:
www.stopindbrud.dk
og
www.dkr.dk/ (Det kriminalpræventive råd under temaet indbrud)

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, hjemmetelefonnummer samt et
eller flere mobilnumre, som vagten kan kontakte husstanden på, hvis der er noget galt på
ejendommen og der ikke er nogen hjemme.
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