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Beboermøde på den store legeplads 19.05.2016
Emne: De 8 indbrud i Eppedalen over de sidste 2 weekender.
Mødet var indkaldt af Roland Klein Hasselen og formålet var: Hvad kan beboerne gøre? Mødet
var ikke for hele Eppedalen, men de berørte områder. Formand og Næstformand blev orienteret
om mødet med 2 dages varsel, hvorfor øvrige Eppedalsbeboere ikke fik mulighed for deltagelse.
• Det blev gennemgået, hvorledes tyvene typisk var kommet ind. Over havehegnet og derefter
underboring af et vindue, for dernæst i ro og mag at gå rundt i husstanden for at tage penge,
smykker og andre værdifulde genstande, som tyven kunne have med i lommerne. Roskilde Politi
har i alle tilfælde været hurtig fremme, men der er ingen spor for nuværende. Disse tyverier har
selvfølgelig rystet de berørte boligejere.
• Hvad kan vi gøre?
• Nabohjælp. En ordning man kan tilmelde sig, som allerede meddelt på nyhedsbrevet.
Link: https://www.nabohjælp.dk
• Bestyrelsen vil undersøge muligheden for, at vi får opsat rigtige skilte ved alle indgange til
Eppedalen (11 stk) visende, at der er nabohjælp i området.
• Når man er væk i længere eller kortere tid, ja så følg alle de gængse råd, som man blandt andet
jævnligt viser i TV / Pressen. Sørg for at det ser ud som om, der altid er nogen hjemme.
• Hold havelågen og redskabsrum låste (intet tilgængeligt haveredskab/værktøj).
• Få nogle naboer til at fylde noget i Skraldespanden samt se efter huset etc.
• Lad noget lys være tændt i boligen hele tiden eller med tænd/sluk ure.
• Lad dør– og havebelysning være tændt, hvis de ikke allerede er sensorstyret.
• Rul gardiner ned i soveværelset og halvt ned i stuen, men ikke over hele huset.
• Lad noget stå på køkkenbordet, alrumsbordet og dagligstuebordet, så det ser ud som
Med energipærer er det ikke dyrt (ca. 3 kroner for at lade en 7 watts pære brænde i døgndrift i 7
dage. Eks. 4 lamper 7 dage i døgndrift ca. 1213 kroner).

Asfaltering i september 2016
• Fra primo september vil der blive asfalteret i hele Aspen inklusive stierne ud til skolestien, en sti
mellem husene i Dunbirken samt alle stier mellem husene i Granen og Hasselen. Herudover vil
stien i Hasselen ud mod Stamvejen og for enden af Hasselen mellem nr. 14 og 22 ligeledes blive
asfalteret.
• I den forbindelse opfordres berørte beboere til at sørge for at ukrudt ved kanter til egen grund er
fjernet / sprøjtet væk, således at det ikke slår gennem asfalten efterfølgende. Husk også at der
er tid til at få lavet kantsten til egen grund, hvilket vil give et flottere resultat. Det bestemmer man
selvfølgelig selv.
• Alle fritliggende parkeringspladser bliver også asfalteret, hvorfor Bestyrelsen indtrængende vil
bede om, at I tager hensyn til diverse afspærringer fra PANKAS, når vi når så langt.
http://www.eppedalen.dk/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=14&wysijap=subscriptions
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• Bestyrelsen arbejder på, at få lavet afstribning af parkeringspladserne efterfølgende.
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