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OBS OBS OBS….FLERE INDBRUD I OMRÅDET 
 

Vi har i området (Standbakkevej, Løserup Strandvej, Grønhøjvænge) haft 5 indbrud/forsøg på 

indbrud inden for de seneste dage.  

  

Vi må hjælpe hinanden med at holde et vågent øje med området. Vær opmærksom på "mærkelig" 

adfærd og trafik – samt holde et vågent øje med naboens hus. 

  

Da alle ikke lige kommer forbi sommerhuset regelmæssigt endnu her først på sæsonen, kan vi 

hjælpe hinanden ved lige at se til naboens / genboens hus. Ved tegn på indbrud kontakt 

grundejerforeningen – vi har forhåbentlig kontaktoplysningerne. Send en mail til formand Ditte 

formand@loeserup-strand.dk, ringe eller en SMS til 2048 6771. 

  

Det samme gælder, hvis I har haft - eller får indbrud (forhåbentlig ikke) må I meget gerne sende 

mig en mail, ringe eller en SMS. 

  

Se gode råd (selvom de måske mest retter sig mod helårsbeboelse): 

http://www.almbrand.dk/abdk/privat/Forsikring/Forebygskade/Tyveri/Indbrudihusogsommerhus/in

dex.htm 

  

Her står bl.a.: 

• Tænd lyset et par steder i boligen, når du forlader dit hjem om aftenen. Brug evt. tænd og 

sluk-ure.Sørg for at dine værdier ikke er synlige for tyven udefra. 

• Fortæl naboerne når du skal på ferie, og lav aftaler med dem om, at de holder øje med dit 

hjem, mens du er væk. 

• Få naboen til at tømme din postkasse, fylde affald i din skraldespand, bruge dit tørrestativ i 

haven og parkere bilen i din indkørsel, så det ser ud som om, at du er hjemme. 

• Skal du på ferie eller væk i længere tid, så slå græsset inden, vand blomsterkrukkerne og 

sørg for, at haven "roder lidt". Lad f.eks. børnenes legetøj ligge fremme i haven og lidt tøj 

hænge på tørresnoren. -Det signalerer alt sammen, at der er nogen hjemme.  

• Lås haveredskaber og værktøj inde og lås stigen fast, så tyven ikke kan bruge dit værktøj til 

at bryde ind.kal du sælge din bolig, så overvej om du behøver at vise billeder med 

designmøbler og andre værdifulde ejendele. Tyve læser boligannoncer for at finde frem til 

gode mål for indbrud 

Det er rigtigt øv - håber at "de" hurtigt bliver trætte af vores område.  

  

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Løserup Strand 

  
Ditte Høgsgaard – mobil 2048 6771 
FORMAND 
formand@loeserup-strand.dk 
www.loeserup-strand.dk 
 
Nyhedsbreve udsendes via mail til grundejere inden for Grundejerforeningen Løserup Strands optageområde. 
Du modtager nyhedsbrevet, hvis din mail-adresse er registeret i medlemskartoteket hos kassereren.  
Ønsker du at modtage nyhedsbreve og anden information fra grundejerforeningen elektronisk skal du sende en mail med: Navn, mail-adresse og sommerhusadresse  til kasserer@loeserup-strand.dk 
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