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Stor interesse for at for at stoppe tyven 
Mere end 30 mennesker havde fundet vej til Lille Friheden, da SGH den 20. 
juni havde indkaldt til møde med overskriften ”Stop tyven”. Mødet drejede sig 
om, hvordan man som husejer selv kan søge at undgå, at ubudne gæster 
bryder ind i ens bolig. Dem, der har prøvet dette, ved hvor ubehagelig en 
oplevelse, det er at komme hjem og finde sit hjem gennemrodet, ting ødelagt 
og uerstattelige ejendele fjernet for evigt. 
 

Stor spørgelyst 
Det var en interessant aften med megen spørgelyst. Bent Nikolajsen, 
kriminalpræventiv koordinator ved Københavns Vestegns Politi og en 
låsesmed fortalte om, hvilke boligområder i Hvidovre Kommune, der oftest er 
udsat for tyveri. Hvad politiet gør for at hindre indbrud, og hvordan politiet 
arbejder med opklaring af indbrud.  
 
Tænk som tyven 
Ligeledes fortalte han, hvad man selv kan gøre for at forsøge at tyven bryder 
ind. Her var det helt klare råd, at man som boligejer skal forsøge at tænke 
som tyven. Altså hvordan vil en tyv gribe tingene an, hvis vedkommende stod 
uden for dit hus og overvejede, hvordan han/hun nemmest begår et indbrud 
uden at blive opdaget. 
 
Gode oversigtsforhold 
Et af midlerne til at undgå tyveri er blandt andet gode muligheder for at se ind 
på grunden udefra vejen. Så overvejer tyven måske et alternativt sted, fordi 
det kan være vanskeligt at opnå ’arbejdsro’ til sit foretagende.  
 
Gode låse 
Et spørgsmål er også, hvor let det er at slippe væk med tyvekosterne uden at 
blive opdaget. Samtidig blev det understreget, at gode låse på døre og 
vinduer er gode ting at have. Lys både ude og inde i boligen er også gode 
foranstaltninger, lige som alarmer kan have en præventiv virkning.  
 
Aftale med naboer 
Men måske allermest effektiv er en god aftale med sine naboer, som holder 
øje emd ens bolig – både i det daglige og hvis man er væk længere tid ad 
gangen. Tyvens risiko for at blive opdaget af naboerne mens tyveriet er i 
gang kan have en stor præventiv effekt. På dette felt er der også mulighed for 
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at danne kæder af naboer, der under organiserede former kan holde øje med 
hinandens boliger.  
 
Læs mere 
Læs mere på www.Nabohjælp.dk Men i øvrigt findes der et hav af 
hjemmesider, der beskæftiger sig med dette emne. Blandt andet 
www.stopindbrud.dk www.nabo.dk/nabohjaelp www.dkr.dk/organiseret-
nabohj%C3%A6lp www.lockon.dk/nabohjaelp.aspx 
 
 
 

Ny protest mod kæmpevindmøller 
SGH har endnu engang protesteret mod Københavns Kommunes planer om 
at opstille fire kæmpevindmøller ved Kalvebod Syd, fordi disse møller vil få 
nogle voldsomme konsekvenser for mange borgere i Hvidovre. I et nyt 
høringssvar fastslår SGH, at organisationen generelt bifalder Københavns 
Kommunes store ambitioner om, som den første hovedstad i verden, at blive 
CO2 neutral i 2025 bl.a. gennem opførelsen af kystnære vindmøller. SGH er 
tilhænger af vedvarende energi - herunder vindmølleenergi – hvorfor SGH 
naturligvis finder det rigtigt at opføre vindmøller.  
 
Forkerte placeringer 
Men når dette er sagt, findes der efter SGHs opfattelse forkerte placeringer, 
som betyder, at opstilling af vindmøller får urimeligt store konsekvenser for 
naturen, miljøet, dyrelivet samt tab af uerstattelige rekreative værdier. 
Placeringen af fire vindmøller ved Kalvebod Syd er en af disse fejlplaceringer. 
 
Opgiv placeringen 
SGH har derfor gjort indsigelse mod Københavns Kommunes konkrete planer 
om opstilling af møller i dette område og opfordrer kommunen til at opgive 
den påtænkte placering af møllerne. Samt efterfølgende undersøge 
muligheden for at opstille møller i områder, hvor det vil få færre negative 
konsekvenser.  
 
Fordele opvejer ikke ulemper 
Fordelene ved projektet ved Kalvebod Syd opvejer efter SGHs opfattelse ikke 
de ulemper, det har for andre værdier - herunder den rekreative og visuelle 
værdi samt den natur- og sundhedsmæssige værdi.  
 

http://www.nabohjælp.dk/
http://www.stopindbrud.dk/
http://www.nabo.dk/nabohjaelp
http://www.dkr.dk/organiseret-nabohj%C3%A6lp
http://www.dkr.dk/organiseret-nabohj%C3%A6lp
http://www.lockon.dk/nabohjaelp.aspx
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Mød politikerne før valget 
2013 er valgår. Kommunens politikere skal stå til regnskab for borgerne for 
de seneste fire års arbejde, og derfor arbejder SGH i øjeblikket på at 
arrangere et stort politikermøde op til kommunalvalget i november. Hensigten 
er at få samtlige opstillingsberettigede til at deltage i debataftenen. 
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med følgende datoer: 26. september eller 
den 3. oktober. Mere om dette senere, når et program er endeligt fastlagt. 
 
 

God sommer 
SGHs bestyrelse ønsker alle sine medlemmer en rigtig god sommer, og vi 
håber på et godt samarbejde, når vi efter sommerferien igen tager 
arbejdshandskerne på. Det kan måske lige oplyses her, at der bliver flere og 
flere i medlemmer i SGH at samarbejde med. 37 foreninger med næsten 
4.000 medlemmer er nu medlemmer, og det er et godt fundament for det 
videre arbejde. Men vi håber, at vi kan blive endnu flere, så det vil 
bestyrelsen arbejde på hen over efteråret. 
 
God sommer 
Bestyrelsen 


