UG
Nyt

TEMA: Masser af råd og
vejledning mod indbrud
Vi strammer op: Bedre proces
for forslag om nye aktiviteter
Nyt & Nyttigt om håndværkerfradrag
og førstehjælp til huset mm.

Utterslevhøj Grundejerforening - December 2014
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MAN KAN VÆNNE SIG TIL SÅ MEGET...

Trykt med tilladelse fra copyright-indehaveren PIB.

Aktiviteter på Enemærket
I sidste nummer af UG Nyt, der udkom i maj, blev stemningen loddet
for at opsætte et bordtennisbord på
Enemærket. Et medlem havde rejst
forslaget i Facebook-gruppen.

Fremadrettet gør vi følgende: Er der
forslag til udbygning af eksisterende
aktiviteter eller etablering af nye aktiviteter på Enemærket, så opfordrer
bestyrelsen til, at:

Beboer-feedback

1.

Bestyrelsen modtog adskillige tilkendegivelser fra omkringboende på
2.
Enemærket og Harespringet.
Alle syntes, det var en rigtig dårlig
idé med henvisning til de aktiviteter
og den leg, der i forvejen foregår på
og omkring legepladsen og boldbanen på Enemærket.

forslagene indsendes inden en
generalforsamling
diskussionen derefter tages på
selve generalsamlingen og afgøres på demokratisk vis.

Skal ikke bremse idéer

Det skal selvfølgelig ikke forhindre
medlemmer i løbende at komme
med forslag og at tage diskussioner i
Facebook-regi, eller hvordan man
Ikke mere støj
ellers vælger at kommunikere naboDe omkringboende ønsker ikke at
hæve støjniveauet og legeaktiviteter- er og genboer imellem.
ne yderligere, hvilket bestyrelsen har
taget til efterretning.
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Tryghedsvandring og indbrudsmøde
Ca. 50 deltagere fra
Utterslevhøj Grundejerforening deltog, da UG
og politiet holdt indbrudsmøde den 26. november.

domsskolen i Utterslev
på Horsebakken.

Her fortalte kriminalkommissær Anders Bo
Møller fra Station
Nordvest (Borups Allé,
Gode råd og dialog tidl. Station 3) om politiets indbrudsforebygAftenen blev indledt
gelse.
med en vandring ad
Storkebakken, MoseNabohjælp
bakken og HaresprinSpørgelysten var stor.
get.
Især blev det diskuteret
Undervejs gav de fire
hvordan Nabohjælp kan
repræsentanter fra poli- organiseres. Både politi
tiet gode råd og svarede og bestyrelse opfordrer
på spørgsmål. Efter van- til, at alle tilmelder sig.
dringen gik vi til UngDet foregår på adressen

www.nabohjælp.dk. Se
også Det Kriminalpræventive Råds folder,
som omdeles sammen
med dette nummer af
UG Nyt.

Læs mere
Præsentationsmaterialet
fra arrangementet ligger
på foreningens hjemmeside www.ugnyt.dk.
Her kan man også se
politiets statistik på indbrud i UG-området de
seneste tre år.

5 års gennemgang

Fyrværkeri i kort snor

Der har været 5-års gennemgang af
fortovsprojektet fra 2009.

I juli blev fyrværkeriloven ændret.
Nu er kun tilladt at skyde fyrværkeri af fra 27. december til og med
1. januar. Dermed er den tilladte
affyringsperiode blevet indskrænket
fra 5 uger til 6 dage.

I den forbindelse har entreprenøren, P.P. Brolægning, under garantien efterset overkørsler og repareret manglende og løse betonfuger i
40 overkørsler.
Det gælder Storkebakken, Nebbegårdsbakken, Mosebakken, Harespringet og Mosesvinget.

Butikkerne må kun sælge fyrværkeri
perioden 15.-31. december.
Del gerne informationen med husstandens kæledyr og teenagere :-)
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Billeder fra tryghedsvandringen og
indbrudsmødet den 26. november.
Her viste politiet også indbrudsstatistik fra vores område.
Se alle materialer fra mødet på
www.ugnyt.dk
Tips fra mødet:

Når du er ude eller på ferie
> Få naboen til at parkere i din indkørsel, fylde din skraldespand og tømme postkassen. På affaldsdagene skal containeren køres ind på plads igen.
> Ved snevejr skal naboen feje fortov og indgang eller som minimum
”trampe fodspor” op til indgangen.
> Lad legetøj ligge fremme både inde og ude. Stil evt. sko ved indgangen,
og lad service stå fremme på køkkenbordet.
> Skriv ikke på Facebook, når du er på ferie, og indtal heller ikke en
besked på din telefonsvarer om, at du er væk.
> Lad lys være tændt på alle etager, evt. med tænd-og-sluk ur. Lad evt. TV
eller radio stå tændt eller køb en lampe, der lyser som et tændt TV.
> Lås skuret. Tyven kan finde redskaber, hvis de ikke har det værktøj, der
skal til for at bryde ind. Lås også stiger fast, så tyven ikke kan bruge dem til
at kravle ind ad et vindue.
4

Tips fra mødet:

Sådan forebygger du indbrud
> Hoveddøre, kælderdøre og terrassedøre sikres med dobbelt cylinder, så man også skal bruge nøgle for at komme ud. Derved mister tyven
en flugtvej. Hvis døren kun låser med én pal, så sæt en ekstra lås på. Nyere
døre låser med 3 eller 4 paler, og er sikre nok.
> Skift gamle låse: Hvis dine låse stadigvæk er med gamle 5 stiftslåse
(gamle Ruko-nøgler), så skift dem nu! En tyv kan nemt åbne dem med en
såkaldt bankenøgle.
> Udsatte vinduer sikres med vindueslås. Kældervinduer sikres evt. med
tremmer.
OBS: Husk, at du og din familie stadig skal kunne komme hurtigt ud af
huset hurtigt i tilfælde af brand.
> Sæt lyssensorer op i indkørslen, så lyset tænder ved bevægelse omkring huset.
> Klip hækken ned, så der er friere udsyn ude fra vejen, så tyven ikke
kan gemme sig i haven.
> Lad ikke værdier, som laptops og iPads, ligge fremme, så tyven kan se
ind ad vinduet, hvad der er af værdier.

Bliv nabohjælp - få nabohjælp
Tilmeld dig nabohjælp nu på nabohjælp.dk.
Her kan du også invitere dine naboer med
ind i Nabohjælp-systemet. Læs mere i folderen, der er omdelt med dette blad.
Bestyrelsen overvejer at opsætte Nabohjælpskilte til indfaldsvejene i grundejerforeningen.
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Tips fra mødet:

Gør det besværligt for tyven
> Fordel dine smykker i huset. Hav dem ikke samlet på ét sted. Skriv en
seddel, så du kan huske, hvor du har lagt dem.
> En Kensington-lås låser laptops
og computere fast til vandrør, radiatorer eller lignende. Så er værdierne
svære at rende med. Pris: ca. 175 kr.
> Gem sportstasker og store
indkøbsposer væk. Tyvene elsker
at transportere tyvekosterne væk i nemt tilgængelige tasker.
Tips fra mødet:

Registrering og mærkning af indbo
> Registrér dit indbo, før indbruddet sker. Tag billeder af smykker og
andre værdigenstande. Gem dokumentationen i e-boks, Dropbox, en ekstern harddisk eller andet, så du har det, selvom computeren bliver stjålet.
OBS: Hav altid backup af dine vigtige data, f.eks. familiefotos!
> Har du digitale fotos af dit indbo, så fremkald evt. billederne - tyvene render ikke med et fotoalbum.

Usynlig væske kan hjælpe
Politiet anbefalede et produkt, der hedder Selecta DNA. Det er et mærkningssæt med sporbar væske, som man kan mærke 25 genstande med. På
den måde kan stjålet indbo spores til indehaveren, hvis tyven eller en hæler
fanges med kosterne. Mærkningen er usynlig, men kan spores med infrarødt lys. Ifølge producenten reducerer det indbrudsraten med op til 85%.
Et alternativ er ”Operation Mærkning”.
Se mere på Det Kriminalpræventive Råd, www.dkr.dk
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Info fra mødet:

Sådan
skal du
gøre
> Ring 114 efter indbrud eller mistanke derom.

Det kigger nogle medlemmer i øjeblikket på.

> Ring 112 under indbruddet, mens
det sker.

Tag billeder og spørg folk
Hvis du ser en mistænkelig bil/
varevogn cirkulere rundt i kvarteret,
så tag et foto af den - gerne med
nummerpladen synlig - og send det
til politiet på mail kbh@politi.dk

Glem otte cifre
I grundejerforeningen og på Facebook har der floreret et otte-cifret
telefonnummer til politiets indbrudsgruppe i København. Dette nummer Hvis mistænkelige personer går
må ikke længere bruges!
rundt i området, så kontakt dem og
spørg til deres ærinde.
Vi skal ringe 114, hvis vi vil i kontakt
med politiet – eller 112, hvis et ind- Pas på trick tyve
brud er i gang lige nu.
Eksempel: En fremmed ringer på din
dør og spørger efter f.eks. en adresBrug Facebook og SMS
se eller et vejnavn. Det kan være et
Rapportér gerne om hændelser på
trick for at tjekke, hvor der er nogen
Facebook-gruppen ”Utterslevhøj
hjemme i kvarteret.
Grundejere”.
På indbrudsmødet anbefalede politiet
også, at vi opretter en SMS-kæde, så
vi kan underrette hinanden i forbin- Tak til Thea Bisgaard for et udførligt
delse med mistænkelige hændelser.
resumé af aftenens vigtigste pointer!
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Download førstehjælp
til dit hus

Håndværkerfradrag 2014
Husk, at fradraget udløber 31. december 2014.
Få mere at vide på
www.3byggetilbud.dk/
fradragtjekliste.

NYTTIGT

Bolius har udgivet en gratis e-bog og
en app til mobiltelefon, der hedder
’Førstehjælp til dit hus’. Begge dele
kan varmt anbefales. De downloades
på hjemmesiden bolius.dk, hvor man
også kan læse Bolius’ eget magasin,
”Bedre Hjem”. Det udkommer otte
gange årligt.

NYT &

Giv et praj til
kommunen

Trafiktælling på
Mosesvinget

På hjemmesiden givetpraj.kk.dk kan
du melde forskellige ting til kommunen, f.eks. huller på cykelstien, en
overfyldt skraldespand, en gadelampe uden lys, et ødelagt skilt eller andet. Der findes også en mobil-app.
Læs mere på hjemmesiden.

Kommunens forsøg på
at skilte med højre- og venstresving
forbudt er blevet afvist af Politiet.
Det betyder formentlig, at Kommunen skal arbejde på en lukning eller
overtagelse af vejen. Vi afventer besked fra kommunen.

Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening
Se www.ugnyt.dk, skriv til os på bestyrelsen@ugnyt.dk eller kontakt:
Elin Hausle Ebbesen (formand), Storkebakken 41………

tlf. 29 61 26 28

Hanne Rasmussen (næstformand), Nebbegårdsbakken 10

tlf. 25 26 55 22

Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27……

tlf. 38 28 76 44

Allan Danfær (sekretær), Harespringet 27………………

tlf. 86 67 53 50

Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9……………………

tlf. 29 88 08 25

Næste bestyrelsesmøde:
22. januar 2015
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