
Kære beboere i Eriksminde 
I forbindelse med det indbrudsforebyggende projekt, som Eriksminde gennemfører i 

samarbejde med TryggeByer, Codan, Greve Kommune og Karlslunde Politi inviterer vi jer 

hermed til at deltage i en række gratis aktiviteter. 

 

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage i en eller flere af de planlagte aktiviteter. 

Vi glæder os til at møde jer og til at samarbejde med jer om, at forebygge fremtidige indbrud i 

Eriksminde.  

 

På grundejerforeningens hjemmeside: www.gferiksminde.dk, kan I læse mere om projektet.  

Har I spørgsmål eller kommentarer vedrørende aktiviteterne eller projektet generelt, er I altid 

velkomne til at kontakte os. 

 

Venlig hilsen 

 

Karsten Nielsen & Nanna Gabrielsen 

TryggeByer 

 

Tilmelding 

I kan tilmelde jer aktiviteterne på to måder:  

1) Udfyld og aflever nedenstående tilmeldingsslip til Helle Jørgensen (Belsager 67).  

2) Send en mail til nanna@tryggebyer hvor du angiver, hvilken aktivitet du ønsker at 

tilmelde dig. Hvis du tilmelder dig et individuelt indbrudseftersyn bedes du anføre, 

hvornår du ønsker dette foretaget - Angiv venligst flere mulige tidspunkter.  

 

Bemærk venligst, at det er samme rute ved de 2 tryghedsvandringer samt ved de 2 

inspirationsture. Det er derfor kun nødvendigt at deltage i én tryghedsvandring og én 

inspirationstur.  

 

Tilmelding foregår efter først til mølle. Det er gratis at deltage i aktiviteterne, men vi forventer 

at du deltager, hvis du tilmelder dig!  

 

Tilmeldingsfrist: 7 dage før datoen for den pågældende aktivitet- men gerne før!   

 

Tilmelding 

 

Navn:_______________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________  

Telefon nr.:__________________________________________________________  

Mailadresse:_________________________________________________________ 

Aktivitet____________________ Dato/tid_________________________________  

Aktivitet____________________ Dato/tid_________________________________  

Aktivitet____________________ Dato/tid_________________________________  

 

http://www.gferiksminde.dk/


Indbrudsforebyggende aktiviteter i Eriksminde 2016 
 

Tryghedsvandring i Eriksminde 

Vi spadserer rundt i Eriksminde efter en på forhånd fastlagt rute. Vi gør ophold ved nogle af de 

steder, som I beboere har udpeget som særligt utrygge. Vi lytter til jeres erfaringer og 

oplevelser, I lytter til vores faglige overvejelser og inputs, sammen snakker vi om, hvad der 

kan gøre stedet mere trygt.   

 

Varighed: Ca. 2 timer 

Deltagerantal: Max 20 deltagere.  

Datoer: 3. maj 2016 kl. 17.00-19.00 og 23. maj 2016 kl. 19.00-21.00 

 

Inspirationstur Eriksminde 

Vi spadserer rundt i Eriksminde efter en på forhånd fastlagt rute. Undervejs kikker vi på 

forskellige kriminalpræventive måder at indrette den enkelte boligs nærområde dvs. 

indgangsområde, forhave, belysning, beplantning mm. Turen vil give deltagerne inspiration til, 

hvordan de selv kan indrette deres boligs nærområde i forhold til at forebygge indbrud og 

anden kriminalitet.  

 

Varighed: ca. 2 timer 

Deltagerantal: Max 25 deltagere 

Datoer: 11. juni 2016 kl. 15 og 4. september 2016 kl. 16.00 

 

Individuelt indbrudseftersyn 

Vi gennemgår sammen dit hus og din grund ud fra en række overordnede kriminalpræventive 

principper, og snakker med dig om, hvordan netop dit hus og din grund kan blive endnu mere 

modstandsdygtig overfor indbrud og anden kriminalitet.  

 

Varighed: Ca. 30 minutter 

Deltagerantal: Rådgivningen er individuel og i den enkelte rådgivningssituation deltager derfor 

kun rådgiver og beboer.  

Datoer: 11. juni 2016 kl. 10.00-15.00, 16. august Kl. 16-21.00, 4. september 2016 kl. 10.00-

15.00 

 


