
 

Nyhedsbrev - November 2017 
 

Kære alle medlemmer så er vi klar med endnu et nyhedsbrev som I meget gerne må læse igennem da der 
er vigtige informationer. 

Indbrud 

Da vi jo desværre har haft flere indbrud i vores forening, har vi haft besøg af Ballerup Politi. 

Politiet oplyser, at der det seneste år, fra oktober til oktober, har været anmeldt i alt 292 indbrud i 
kolonihavehuse i hele Vestegnens Politikreds heraf 76 i Ballerup kommune.  

Vi har i vores forening anmeldt 12 indbrud.  

De 12 indbrud er fordelt således: 

Valkyriensvej – 7 indbrud 
Draupnersvej – 2 
Valhalla 2  
Heimdalsvej 1  

Fordelt på måneder ser tallene således ud: 

Oktober 2016 = 1 
November 2016 =1 
December 2016 = 6 (altså halvdelen af indbruddene er fra dec. sidste år) 
Maj 2017 = 1 
September 2017 = 1 
Oktober 2017 = 2  

I 8 af indbruddene er det oplyst at der ikke er stjålet noget. 

Politiets gode råd er: 

Alarmer kan sende tyven videre til den næste 
Der må ikke være noget af værdi, det lokker tyven til også at prøve hos naboen 
De stjæler typisk let omsættelige ting, smykker, penge, parfume små bærbare computere/Ipad 
Træk gardinerne fra, så det er synligt hvad huset indeholder 
Dørene skal kunne låses indefra, så det er sværere at komme ud igen 
Klip hækken ned, så huset er synligt 
Lys kan være en god ide, men de gennemskuer hurtigt et tænd/sluk ur 

Det generelle billede er, at tyven brækker listerne af og udtager ruden.   

Det Kriminalpræventive råd anbefaler, at man kontrollerer om listerne er rådne eller lette at fjerne med et 
koben. Afmonter glaslisterne, lim ruden fast med monteringslim og lim og skru dem fast igen vha. 
envejsskruer eller små torx 10/15 skruer.  

Det vigtigste er, at de ikke lige kan skrues ud med en almindelig ligekærvet skruetrækker. Er ruden tilmed 
limet, så er det rigtig svært for tyven. Alternativt kan du også montere beslag med énvejskruer. 

I kan læse flere gode råd på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk 

HUSK - hvis tyvene vil ind, så kommer de ind. Det er derfor altovervejende bedst ikke at have værdier 
liggende. 
 
Lågen bliver låst 
 
Som et resultat af disse indbrud vil vi nu begynde at låse lågen udenfor sæsonen. Om det har nogen 
præventiv effekt må tiden vise. Der er indkøbt kæde og kodelås til formålet, så vi ikke skal bøvle med 
nøgler.  
 
Koden vil blive skiftet ud med mellemrum, da vi selvfølgelig godt er klar over at den vil blive delt ud til 
bla. håndværkere og lign.  
 
Låsen bliver sat på i weekenden d. 11-12/11  
 
 

https://maps.google.com/?q=Valkyriensvej,+2&entry=gmail&source=g
http://www.dkr.dk/


 
Telefon til foreningen 
 
Vi har nu fået en telefon. Nummeret er: 31661952  
 
Nummeret vil være aktivt fra næste uge, og vil også blive tilknyttet Mobilepay så der kan betales grus og 
lignende. 
 
Formanden kan fremadrettet træffes på dette nummer. 
 
Lokalplan 
 
I forhold til den nye lokalplan, har Ballerup kommune oplyst at denne først vil være klar til høring tidligst 
i foråret.  
 
Med det sagt oplyser kommunen også at de får rigtig mange henvendelser vedr. lokalplanen, men at de 
hverken kan give dispensation i forhold til den nye mulige lokalplan, eller komme med yderligere 
oplysninger. 
 
Kontaktoplysninger 
 
Det er vigtigt at I alle husker at få opdateret jeres kontaktoplysninger. Hvis I flytter, skifter 
telefonnummer eller mailadresse, så husk at oplyse dette til formanden. 
 
Kørsel med tunge køretøjer  
 
Der kommer efterhånden en del tunge køretøjer i foreningen. Senest er en hæk blevet ødelagt og vores 
hvide sten på hjørnerne er kørt helt ned i jorden nede på Njordsvej. Der køres også imod ensretningen. 
 
Vi må derfor på det kraftigste opfordre til at reglerne om kørsel med tunge køretøjer overholdes, ellers 
bliver konsekvensen at vi må forbyde det fuldstændigt.  
 
Det blev besluttet på vores seneste generalforsamling at: 
At der må køres med tunge køretøjer hvis der lægges køreplader ud. 
 
De skader man måtte pådrager - foreningens eller haveejernes - skal selvfølgelig erstattes eller 
genetableres.  
 
Afslutningsvis 
 
Pas godt på jer selv, hinanden og foreningen hen over vinteren. Hold øje med naboens hus, så vi hurtigst 
muligt kan få lukket af, hvis der pludselig mangler en rude. 
 
Prøv at undgå at bruge græsparkeringspladserne, så det hele ikke bliver kørt op.  
 
 

God vinter til alle 

 


