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Tyverisikring med alarmanlæg - Medlemstilbud
Den 27. marts 2014 afholdtes der en temaaften omkring tyverisikring, hvor G4S var indbudt til at
orientere om de muligheder firmaet kunne tilbyde af præventive tiltag til sikring af vore boliger.
Her mødte sikringsrådgiver Vivian Jeppesen op og fortalte om de forskellige tekniske løsninger, der kan
tilbydes til installation i de private hjem.
Mødet blev rundet af med en præsentation af et "Medlemstilbud", der er gældende for alle medlemmer
af Hasseris Grundejerforening og til og med den 14. maj 2014.
Det er der rigtig mange i Hasseris, der i den senere tid har været udsat for ubudne gæster.
Dette har medført tyveri af bl.a. privat indbo samt smykker, sølvtøj og kontanter mv.
Det er selvfølgelig ubehageligt, at have fremmede ubudne gæster til at rode i ens private gemakker. Der
skal jo også typisk repareres vinduer og/eller døre efter et sådant besøg.
Når der igen er ryddet op og indholdet igen er kommet på plads i skabe og skuffet, skal der foretages
en oplistning af de evt. stjålne genstande (hvor meget er stjålet) og måske skal der dokumenteres med
bileder samt der skal en aftale på plads med eget forsikringsselskab om en erstatning.
Noget af det stjålne er måske ikke med den store værdi i kroner, men derimod med en stor affektionsværdi
- kan f.eks. være arvede smykker o.l.
Bestyrelsen har i forbindelse med denne Temaaften indgået en aftale om et tilbud til foreningens
medlemmer. Du kan læse mere om dette tilbudet fra G4S skal du gå ind på foreningens hjemmeside:
www.hasseris.dk
Her skal du klikke på menuen: Galleri
og herefter klikke på undermenuen: Temaaften om tyverisikring med G4S
Nederst på siden finder du et link til siden med tilbuddet til medlemmerne.

NB!
Bemærk du kan tidligst ringe til Vivian Jeppesen den 24. april 2014 på telefon 43 86 55
91.
Tilbuddet gælder til den 15. maj 2014.

HUSK - HUSK - HUSK
Hasseris Grundejerforening inviterer alle medlemmer til

Ordinær generalforsamling
torsdag, den 10. april 2014 - kl. 19:00
i Kirkesalen
med indgang fra Thorsens Alle.
Indkaldelse er allerede udsendt til alle medlemmer med en dagsorden jfr. vedtægterne. Kom og gør din
indflydelse gældende og hør bestyrelsens beretning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Hasseris Grundejerforening

