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Temaaften om tyverisikring 

 Har der været gæster hjemme hos jer, som ikke var inviteret og hvor I ikke var hjemme? 
 

Det er der rigtig mange i Hasseris, der i den senere tid har været udsat for, og det er en særdeles 

ubehagelig situation de fleste gerne vil være foruden!  

 

 
 
Hasseris Grundejerforening inviterer alle medlemmer til en 

 

Temaaften  

torsdag, den 27. marts 2014 - kl. 19:00 – 21:00 

 i Kirkesalen 
 

hvor vi har aftalt besøg af sikringsrådgiver Vivian Jeppesen, G4S, der vil komme og orientere om, hvad G4S kan tilbyde af 

tyverisikring. 

G4S er Danmarks største alarmvirksomhed og man vil i løbet af aftenen få mulighed for at høre om sikring, og om hvilke 

forholdsregler man som boligejer kan tage, der kan nedsætte risikoen for indbrud. 

Der vil i løbet af aftenen også blive rig lejlighed til at få svar på de spørgsmål, der trænger sig på og opnå mere viden om 

muligheder for sikring af eget hjem bedst muligt. Efterfølgende kan man evt. indhente/vurdere tilbud fra andre firmaer. 

 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har som et led i denne aften fået en aftale på plads om 

et specielt tilbud udelukkende til foreningens medlemmer.  

Kom og hør nærmere om dette. 
 

Der tales i øjeblikket meget om indbrud i private hjem i Danmark. I statistikken for hele EU er det kun Grækenland, der kan 

”præstere” flere indbrud. Vores bydel Hasseris har desværre også i den seneste tid været præget af en del indbrud, hvorfor 

bestyrelsen nu har valgt at fortsætte med en temaaften om præventive foranstaltninger efter vort informationsmøde om 

Nabohjælp den 5. november 2013. 

 

Arrangementet er for foreningens medlemmer og skulle der være naboer, genboer o.l., der gerne vil deltage, men endnu ikke er 

medlem af Hasseris Grundejerforening, kan de foretage en indmeldelse i Hasseris Grundejerforening. Herefter kan en 

tilmelding til dette arrangement foretages. Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside, og kontingent kun kr. 150,00 

årligt og giver herefter mulighed for adgang til foreningens arrangementer og tilbud. 

 

Tilmelding til denne Temaaften skal foretages senest den 23. marts 2014 via foreningens hjemmeside, hvor du/I skal 

anvende det oplyste Medlemsnummer og I-kode, som fremgår af dette Nyhedsbrev. Tilmeldingen foregår efter ”først til 

mølle princippet…”. Din tilmelding vil såfremt der stadig er ledige pladser blive bekræftet af en e-mail der skal medbringes som 

adgangsbillet. Grundet et deltagerantal på max. 120 medlemmer  kan der max. tilmeldes 2 deltagere pr. husstand. 

http://hasseris.dk/


 

Temaaftenen er gratis og foreningen byder på en øl/vand. 
 

Ønsker du/I at foretage en tilmelding – da KLIK HER   

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening 

Hasseris Grundejerforening 

 

 


