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INDBRUD:  
Svebølle sikrer sig 
mod tyve.

SVEBØLLE: Der var stor 
opbakning til kameraløs-
ningen mod indbrudstyve 
blandt de fremmødte i Sve-
bølle Aktivitetscenter i af-
tes. Her mødte ca. 35 op til 
et informationsmøde om, 
hvordan man kan bremse 
indbrudsbølgen, der i flæng 
rammer borgerne i området. 

De pensionerede lokale 
politibetjente Carsten Fre-
deriksen og Jørgen Junge 
med henholdsvis 40 og 35 
år i etaten bag sig, præsen-
terede deres løsning på at 
holde tyvene fra folks hjem, 
et alarmklamera og nabo-
hjælp. 

De har sammen med den 
tidligere kollega Peter Eb-
drup haft firmaet stoptyve.
com i et år. 

- Det er den absolut billig-
ste og mest effektive sikring 
mod indbrud i Danmark, 
sagde de to gamle betjente, 
som påpeger, at deres missi-
on ikke er at fange tyve, men 
at holde dem fra dørene.  

Deres princip adskiller sig 
fra andre alarmsikringer 
ved, at beboeren selv tilkal-
der politiet og advarer na-
boer. Det er således ikke en 

automatisk alarm, hvor der 
er risiko for fejlalarmer. 

Sådan virker det 
Kameraet opfanger - både i 
lys og mørke - når der »sker 
noget«  og sender en mail 
med et foto til mobiltelefo-
nen. Det optager og gemmer 
en fem sekunders optagelse. 

Når man ringer 112, kan 
man bekræfte, at der reelt 
sker »et indbrud lige nu«. 

- Det er vigtigt for 112 at 
vide, at man selv bor i huset 
og positivt ved, at der sker 
et indbrud. Så sender de en 
udrykning af sted, siger Jør-
gen Junge. 

Imens kan man alarme-
re sit netværk i Nabohjælp, 
som man i forvejen har 
meldt sig til. Og måske en 
alarmgruppe i facebook. 

For Svebølles vedkom-
mende var der tirsdag aften 
33 i Nabohjælp, og i gruppen 
»Vagtværn Svebølle« var 
der 290 medlemmer. 

Efter mødet bad adskillige 
af de fremmødte om et besøg 
af de tre herrer fra stoptyve.
com, bl.a. Michael Rams-
by, der er administrator på 
Vagtværn Svebølle på face-
book.  

- Deres princip er helt i 
tråd med vores her i Svebøl-
le, hvor vi tænker meget i na-
bohjælp, siger han. 

Info-aftenen kom på tale 
efter en nylig række ind-
brud i Svebølle. Den loka-
le interesse for at passe på 

byen i fællesskab fik lokal-
rådsformand Gert Larsen 
til at arrangere aftenen. 

Han har allerede selv in-
stalleret stoptyve-alarmen.
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Tyve bliver 
stoppet nu

Svebølle lokalråd holdt tirsdag 
en info-aften med  

Stoptyve.com, tre tidligere  
Kalundborg-politifolk,  

hvis firma sælger  
kameraløsning mod  

indbrudstyve.  
Foto: Jan Holm

Gert Larsen (tv.),  
Carsten Frederiksen,  
Jørgen Junge og  
Michael Ramsby. 

BESØG: Blomster
værkstedet havde 
besøg af 32  
syngende børne
haveklassebørn  
fra Høng Skole. 

HØNG: »Til julebal i Nisse-
land«, »Rudolf med den røde 
tud« og »Nu tændes 1000 ju-
lelys« blev sunget med iver 
af 32 spæde børnestemmer, 
da 0. a og 0. b fra Høng Sko-
le med Mie Tang og Janne 
Falkner i spidsen lagde ve-
jen forbi Blomsterværkste-
det i Høng Centret. For den 
bedrift fik de to fine julede-
korationer med et kalender-
lys i af Anette Jensen. 

Med sig havde børneha-
veklassen også en stak teg-
ninger, som blev afleveret til 

Ugebladet Vestsjælland, der 
er nabo til Blomsterværk-
stedet. 

Tegninger udstilles
Her kommer de mange teg-
ninger op at hænge i løbet af 
denne uge til glæde for alle, 
der besøger Høng Centret. 

Inden de 32 børnehave-
klassebørn gik tilbage på 
Høng Skole, fik de en stor 
pose mandariner og nogle 
julekager med sig hjem. 

Det er efterhånden blevet 
en tradition, at børnehave-
klasserne på Høng Skole 
kommer forbi Høng Centret 
og synger et par julesange, 
som de har øvet sig på, og det 
er til stor glæde for alle.
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Børnenes julesange er blevet en tradition

Børnehaveklasserne fra Høng 
Skole sang tre julesange  
i Blomsterværkstedet og havde 
fine tegninger med. Desuden fik 
de en fik juledekoration  
til klasseværelset.  
Foto: Charlotte Koefoed


