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FORSØG PÅ INDBRUD.   

Der har været forsøg på indbrud i en stuelejlig-

hed. Tyvene har forsøgt at komme ind gennem 

køkkenvinduet. Dette er naturligvis meldt til Poi-

litiet og dette er blot til en advarsel til alle der 

bor i stueetagen. 

 

Indbruddet blev forsøgt begået mellem kl. 1.00 og 

kl. 2.00 om natten, mens beboeren lå og sov.  

 

Vi har ikke nogen formodninger om at det er en 

fra ejendommen. 

 

Vi kan alle gøre noget for at undgå dette eller i 

hvert tilfælde at gøre det sværere for indbrudsty-

vene. 

 

Dem der bor i stuen, bør tænke sig godt om, hvis 

de har vinduerne, åbne om natten, på hasperne. 

Dee er meget nemme at åbne udefra, især hvis 

indbrudstyvene kan stå på en af murene der er 

ved kælder nedgangene. Så en henstilling fra be-

styrelsen er at lukke alle vinduer HELT, når man 

går i seng. 

 

Alle, både dem der bor i stuen og alle os andre, 

kan også gøre det lidt sværere ved at holde lidt 

øje, især hvis man hører ting der ikke er normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRICK TYVERIER.   

I en af Vanløse aviserne var der en advarsel fra 

Politiet om at der er begået nogle trick tyverier i 

Vanløse på det sidste. 

 

Så vi vil godt henstille til at man IKKE åbner døre-

ne for nogen som helst man ikke kender. Samti-

digt vil vi også henstille til at man IKKE åbner for 

døren ved opgangen for nogen man ikke kender. 

Der må heller ikke åbnes for avis- eller reklame-

omdelere. Vi har et dørsystem hos os, der gør at 

alle dem som skal have adgang (postbude, avis 

omdelere mm.) har en kode til opgangene, så 

derfor SKAL I ikke åbne, blot fordi der bliver sagt 

”reklamer”. 

 

Husk, at kommunens ansatte, såsom hjemme-

hjælpere altid meddeler deres ankomst, så luk 

ingen ind du ikke kender eller som har ringet i 

forvejen og fortalt om deres ærinde. 

 

Tricktyve vil som regel altid forsøge at narre dig 

til at åbne ved at udgive sig for en anden end de 

er. Kan være politi, hjemmehjælper, sygeplejer-

ske, håndværker eller andre. 

  

 

                                                       BESTYRELSEN 


