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Dit medlemsnummer i Hasseris Grundejerforening er: 67890 

Din I-kode (indgangskode) er: 345-2 (Bruges bl.a. ved ret-selv-service – tilmelding til arrangementer). 

 

Mini-Sikringsmesse i aulaen på       

Hasseris Gymnasium 

 

Hasseris Grundejerforening har arrangeret en Mini-Sikringsmesse for 

medlemmerne med deltagelse af forsikringsselskab, alarmselskaber, firma med 

speciale i DNA-mærkning, tømrermester samt Nordjyllands Politi 

 

 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening har i forbindelse med den seneste kampagne for 

etablering af lokale grupper for Nabohjælp i Hasseris, noteret en stor interesse for, hvordan 

man bedst sikrer sin private bolig mod indbrud. 

 

Efter jul og nytår i 2015 måtte vi konstatere, at der også i vores bydel Hasseris igen var sket 

en del indbrud i de private hjem. En del familier måtte således vende hjem til et 

gennemrodet hus, hvor en del af det private indbo var stjålet og der tillige var sket skader på 

bl.a. dør(e) og/eller vinduer. 

 

Den 6. januar 2016 satte Danmarks Radio fokus på problemet via programserien PENGE - 

Stop Indbrudstyven - et program, der kan streames via  hjemmesiden www.dr.dk og i 

udsendelsen nævnes bl.a. følgende fakta: 

 

*  I 1. halvår af 2015 blev der begået i alt 14.424 indbrud i Danmark, svarende til 79 indbrud 

i snit pr. dag eller et indbrud i snit hver 18. minut! 

*  Julen og juli måned er de perioder hvor der er flest indbrud! 

*  I juli måned begås 50 % af indbrudene mellem kl. 08:00 - 16:00! 

*  I juli måned begås flest indbrud om fredagen! 

*  I julen 2015 blev der begået 685 indbrud i Danmark eller i snit et indbrud hver 6. minut! 

*  Danmark er det land i Europa, hvor der begås flest indbrud i forhold til indbyggertallet! 

*  Danmark har til sammenligning 3 gange så mange indbrud som i Sverige, 3,5 gange så 

mange indbrud som i Tyskland og 7 gange så mange indbrud som i Norge! 

*  Dette tillige til trods for, at antallet af indbrud i Danamrk er faldende! 

* Tallene for januar måned 2016 viste dog en stigning i antal indbrud i Nordjylland i forhold 

til januar 2015! (kilde: Nordjyske). 

 

Bestyrelsen har arrangeret en mini-sikringsmesse med stande bemandet af 
 

G4S 

Verisure 

 

http://www.dr.dk/
http://hasseris.dk/


Actas A/S 

SelectaDNA 

Tryg forsikring 

Nordjysk Politi 

Toppenberg H.O.K. ApS 

Måske er der chance for et godt tilbud! 

 

Kom og hør lidt om hvad du skal være opmærksom på med din forsikringspolice. Hvad skal 

jeg have fokus på vedr. min dækning jfr. policen, f. eks. særligt indbo, smykker, fotoudstyr 

mv? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får indbrud i mit hjem? Det koster ca. kr. 25.000 i 

gennemsnit at have indbrud i sit hjem. Dit forsikringsselskab skulle dog gerne dække langt 

hovedparten af denne udgift. Hvad med præmien efter et indbrud? Hvor høj er min 

selvrisiko? 

 

Tyven går tit og ofte efter kontanter, elektronik, fotoudstyr, smykker - ting der hurtigt kan 

omsættes i kolde kontanter. Der forekommer dog også indbrud efter designer møbler og 

lamper! Få råd om sikring af vinduer og udvendige døre, evt. tilbud på udskiftning af 

låse/nøgler eller sågar en ny fordør, bagdør og/eller kælderdør. Hvad kan jeg gøre med mine 

vinduer, skal der monteres mere sikring, evt. nye lister med envejsskruer på mine vinduer? 

 

Kom og hør lidt mere om det sidste nye præventive middel - DNA mærkning. Køb evt. din 

egen personlige DNA-kode, du usynligt kan mærke dine værdigenstande med. Politiet kan 

via ultraviolet lys og et mikroskop spore tingene tilbage til ejermanden via DNA-koden der 

er regisstreret i et lukket register! 

 

Kom også og hør lidt om hvordan du via aktiv Nabohjælp kan gøre netop dit nabolag mere 

sikkert og hjælpe dine naboer med at passe på deres bolig i deres evt. fravær. Smider du en 

affaldspose i skraldespanden, parkerer du en bil i indkørslen og/eller tømmer du postkassen 

hos naboen, når denne er bortrejst? 

 

 

Arrangementet afholdes  

 

onsdag, den 16. marts 2016 - i tidsrummet kl. 18:00 - 21:00 – tilmelding via 

foreningens hjemmeside 

Arrangementet er gratis og der vil blive serveret lidt til ganen og til dette et glas rød-/hvidvin 

eller sodavand. 

 

Aftenen vil byde på indlæg af: 

 

kl. 19:00   SelectaDNA - fortæller om DNA-mærkning af dit indbo med unik DNA-kode 

 

kl. 19:30   Tryg - fortæller om forsikringsselskabernes rolle før og efter et indbrud 

 

kl. 20:00   Nordjyllands Politi - fortæller om Nabohjælp samt giver præventive råd 

som du er velkommen til overvære. Der vil efter hvert indlæg være lejlighed til at stille 

spørgsmål. Kom og få lidt gode råd og værktøjer til en bedre sikring af din bolig. 

 

Af hensyn til den praktiske del af arrangementet beder vi venligst om en tilmelding til 

arrangementet. Der kan max. tilmeldes 2 personer pr. husstand/medlem.  

 

 

Tilmelding: Sker til Hasseris Grundejerforening via foreningens hjemmeside. Her skal du 

bruge dit Medlemsnummer samt din I-kode, der begge fremgår af dette Nyhedsbrev. Når 



 

du på foreningens hjemmeside foretager din tilmelding, modtager du automatisk via din e-

mail en kvittering indeholdende en adgangsbillet for op til max. 2 personer. 

Tilmelding til arrangementet – KLIK HER   

HUSK AT MEDBRINGE DIN TILMELDING /ADGANGSBILLET (Modtages via din e-

mail lige efter tilmelding). 

Sidste frist for tilmelding er fredag, den 11. marts 2016. 

 

HUSK - Hvis du køber brugte ting på internettet eller på anden vis, så tjek sælger og tag 

gerne hjem til denne og hent varen. Her bør du evt. også spørge om at se en kvittering for det 

oprindelige køb! 

Venlig hilsen 

 

Hasseris Grundejerforening 

Har du bemærket, øverst på dette Brev fremgår dit medlemsnummer samt din I-kode 

(indgangskode). 

Disse kan du som medlem anvende på foreningens hjemmeside ved bl.a. ret-selv-service, 

tilmelding til arrangementer mv. Læs mere om dette ved at foretage et KLIK HER 

Gem dit:  

MEDLEMSNUMMER 

samt din: 

I-KODE 
 

Dette NyhedBrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til medlemmer, der har oplyst 

deres e-mail adresse til foreningen. Udsendelsen sker ad-hoc og er derfor ikke med faste 

intervaller. Der kan IKKE svares på denne mail, og alle e-mail til Hasseris 

Grundejerforening bedes venligst sendt til: post@hasseris.dk 

Hasseris 

Grundejerforening 

Vestermarksvej 3 

9000 Aalborg 

www.hasseris.dk 

post@hasseris.dk 
 

Denne email er sendt til NN@hasseris.dk, click her for afmelding: post@hasseris.dk 
Copyright © 2008 Company Name LLC. All rights reserved. 
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