
 
   
 

Naboværn Veddelev - DinAlarm 
Orienterings- og opfølgningsmøde 

 
I Veddelev Grundejerforening har vi siden begyndelsen af 2016 arbejdet på at etablere et 

naboværn i Veddelev baseret på mobiltelefon app’en ”DinAlarm”. Målet er at gøre Veddelev til et 
endnu tryggere sted at bo ved at gøre det risikabelt at være indbrudstyv i vores område.  

Endvidere gennem brug af App’en på mobiltelefonen at kunne rekvirere hjælp via 112 og at yde 

hinanden en effektiv hjælp, når der opstår akut behov herfor. 

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i Veddelev Grundejerforening d. 15 januar 
2018 i klubhuset på havnen - afholder vi fra kl. ca. 19.30 et orienterings- og opfølgningsmøde på 
ca. 1 time, hvor alle kan deltage og få besvaret spørgsmål. 

Nabonetværket i Veddelev er nu på over 150 husstande. Meget tyder på, at vi har mere end 
halveret antallet af indbrud i vores område. Ønsket må være at vi helt undgår indbrud. 

Målet med mødet er at opsamle erfaringer fra de første år samt drøfte hvordan vi bedst kommer 

videre. Følgende emner vil blive berørt: 

• Indbrud i vores område herunder lidt statistik 
• Resume af appen ”DinAlarm” og hvad den kan bruges til 

• Sådan bruger du app’en, og sådan alarmerer du 
• Sådan installerer du app’en på din telefon  

• Tilslutning af alarm og overvågningskamera i dit hjem  
• Opsætning af de blå skilte med NaboNetværk – Mangler din vej stadig et skilt?  

• Hjertestartere i Veddelev – Orientering om ansøgning til Trygfonden 
• Andre forhold der har betydning for vores tryghed/sikkerhed 

Har du spørgsmål og relevante forslag der bør behandles på mødet så send en mail til Frank Høyer 

Rasmussen – mail: fhr@inteventor.dk eller til formanden Piet Jansen – mail formand@veddelev.dk  

 

  

 

”DinAlarm” er en mobil-App, der med få tryk på telefonen sender besked til nabonetværket, hvis 
man via sin indbrudsalarm konstaterer igangværende indbrud. I løbet af 1-2 minutter ved hele 
nabolaget, hvad der er gang i og kan hjælpe med at samle observationer, der kan støtte Politiet’s 
opklaring. Fra appen kan man også sende en nødalarm ved hjertestop eller alvorlig tilskadekomst 
mm. Læs mere om ”DinAlarm” på www.dinalarm.dk og på www.Veddelev.dk 
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