Til grundejer- og boligforeningerne, samt medborgerforeninger i Furesø Kommune
Invitation til informations- og dialogmøde om indbrudsforebyggelse, tirsdag den 2. december kl 17-18.30,
Teatersalen i Farum Kulturhus.
I kampen for at nedbringe alle indbrud og indbrudsforsøg i kommunen, opruster Furesø, i samarbejde med
Nordsjællands Politi, nu den forebyggende indsats på indbrudsområdet. Det kan vi ikke gøre uden jeres
hjælp. Derfor inviterer vi alle grundejer- og boligforeninger, samt medborgerforeninger i Furesø Kommune,
til et informations- og dialogmøde om den samlede tværgående indsats.
Vi opfordrer til, at der kommer 1-2 repræsentanter fra hver grundejer- og boligforening, og
medborgerforeninger.
Dagsorden


Velkommen



Antallet af indbrud har været stigende i Furesø Kommune. Derfor vil vi informere om det
målrettet arbejde vi søsætter for at få tallene til at falde. Furesø skal fortsat være en tryg
kommune at bo og færdes i, i fremtiden. Ved Borgmester Ole Bondo Christensen



Politiet kommer og giver gode råd til, hvad man som borger kan gøre for at sikre sin bolig og
bidrager til forebyggelsesindsatsen i lokalområdet. Ved vicepolitiinspektør Søren Rye



Vi skaber løsninger sammen og har derfor brug for at hører om jeres tanker, ideer og behov, i
kampen for at nedbringe antallet af indbrud i vores kommune.
 Hvad har I brug for kommunen gør mere af/mindre af?
 Hvad har I brug for politiet gør mere af/mindre af?
 Hvad kan vi som borgere gøre mere af/mindre af?



Furesø Kommune opretter en borgerfølgegruppe hvis opgave er at følge op på igangværende
initiativer til forebyggelse af indbrud og inspirere til effektive indsatser. Der er her mulighed for
direkte indflydelse på arbejdet med, at udbrede planen i hele kommunen.



Tak for i aften med opsamling

Af hensyn til forplejning opfordrer vi til, at i giver besked om jeres deltagelse, men alle er velkomne
Tilmeld jer hos Koordninator for Indbrudsforebyggelse på ehe@furesoe.dk
Venlige Hilsener
Veldfærdsdirektør Niels Milo Poulsen & Vicepolitiinspektør Søren Rye

