
… står I sammen og hjælper hinanden med at holde øje med hus og lejlighed, i ferier og i 
hverdagen. Det er gratis at være med, og erfaringer viser, at vi kan undgå op til hvert 4. indbrud. 
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag projektet.

INVITATION TIL BORGERMØDE I RØDOVRE

GØR DIT KVARTER TRYGT 
Ved du, hvordan du effektivt kan få tyven til at fravælge dit hjem? 

Hør svaret og få gode, konkrete råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd 
og TrygFonden sammen med Rødovre Kommune, Københavns Vestegns Politi og  

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre inviterer til borgermøde  
i Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre. 

Onsdag den 21. juni 2017 fra kl. 17:30 til 20:00 

Hør Københavns Vestegns Politi fortælle om de lokale forhold,  
Nabohjælp fortælle om kriminalitet og tryghed – og få tips fra indbrudstyven selv. 

I aftenens løb vil der være mad og drikke til både store og små. 

Mulighed for børnepasning
Der vil være pædagoger fra en kommunal daginstitution til stede, som kan 

se efter børnene, mens I deltager i borgermødet. 

Tilmelding senest den 14. juni 2017 
på roedovre@mannov.dk  

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer.  
Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

Med Nabohjælp

PROGRAM
Velkommen kl. 17.30 
Et medlem af TrygFondens repræsentantskab og det 
regionale råd i Region Hovedstaden. 

Det gør vi fra kommunens side
Erik Nielsen, borgmester i Rødovre Kommune. 

Sådan arbejder vi i politiet 
Kim Christiansen, politidirektør i Københavns Vestegns Politi.

Mit liv som tyv og tips, der ville få mig til
at fravælge din bolig
En tidligere indbrudstyv. 

Nabohjælp – vejen til en nem, sikker og gratis løsning 
Lone Harlev, projektleder for Det Kriminalpræventive Råd og 
TrygFondens projekt Nabohjælp. 

Spørgetid og afrunding 

Mad og drikke kl. 19.30

Fra kl. 19.30 vil der være mulighed for tilmelding til Nabohjælp 
og for at få gode råd til indbrudssikring af dit hjem. Du kan 
høre mere om: 

• Politiets arbejde og sikring af eget hjem
• Sammenslutningen af Grundejerforeninger i

Rødovre
• Låsesmedens tips til indbrudssikring
• Nabohjælp
• Usynlig mærkning
• TrygFondens regionale arbejde

Læs mere om TrygFonden og vores aktiviteter. Tilmeld dig 
vores nyhedsbrev på: trygfonden.dk/nyhedsbrev




