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Foreningsnyt 
Nyhedsbrev nr. 6 , september 2018  
Indbrud i Fredensborg Søpark  

Indbrud i Søparken 
Kære grundejere og lejere i Fredensborg Søpark, 
5 indbrud på kort tid – er det en indbrudsbølge? 
 

Grundet de 5 indbrud og den utryghed indbruddene har efterladt sig hos flere 
beboere her i Søparken, har bestyrelsen været i kontakt med Nordsjællands Politi.  
 

Politiet giver følgende faktuelle oplysninger og konkluderer helt klart:  
Natten mellem den 18. august og den 19. august oplevede Fredensborg Søpark 5 
indbrud, alle begået i Kovangsområdet. 
Det er efter politiet skøn og vurdering den eller de samme personer, som står bag 
alle 5 indbrud. Der har efterfølgende ikke været anmeldt indbrud i Fredensborg 
Søpark. 
 

Det er på denne baggrund at politiet udtaler at man helt klart ikke kan tale om en 
indbrudsbølge. Det er ikke blevet mere utrygt at bo i Fredensborg Søpark. 
 

Politiet anbefaler alle Søparkens beboere at sikre sig, at man i indbrudssikring af 
egen bolig, carport, udhus og havebeplantning nøje følger politiets og 
NABOHJÆLPS gode og klare råd og anvisninger. 
 

Start f.eks. med at sikre, at ikke høje hække/beplantninger i parcellens skel skjuler 
indbrudstyvens arbejde. 
Sørg for en god og kraftig udendørs belysning, som tændes/slukkes af 
bevægelsessensorer og derefter for at sikre selve boligen indvendigt. 
Benyt NABOHJÆLP effektivt og optimalt.  
 

Anmeldelse af indbrud 
Er man så uheldig at blive ramt af indbrud eller indbrudsforsøg, så HUSK også at 
anmelde forholdet til foreningens formand med mail til e-mailadressen 
formand@fredensborgsoepark.dk  
 

Bestyrelsen registrerer KUN indbruds-anmeldelser, som modtages fra den berørte 
grundejer. Oplysningerne behandles fortroligt.  
Det er vigtigt, at bestyrelsen modtager din anmeldelse, idet antallet af anmeldelser 
bestemmer, hvornår bestyrelsen kontakter politiet for råd og vejledning. 
Nyhedsbreve med omtale af eller advarsler mod indbrud og tyveri udsendes altid 
kun efter forudgående kontakt med Nordsjællands Politi.  
 

Dette nyhedsbrev nr. 6 udsendes efter dialog med politiet. 
 
Fredensborg, den 1. september 2018 
På bestyrelsens vegne 
Anders Helner 
Bestyrelsesformand  
 


