
INVITATION 

Kære beboere af og naboer til kædehusbebyggelsen Gyvelhøj (de 20 hvide huse) 

Så har der igen været indbrud, denne gang i Horsensvej 23. 

Det skete ved højlys dag, og det kunne ha været undgået hvis vi havde haft et ordentligt alarmsystem. 

Der går ofte en halv times tid før en traditionel alarmcentral griber ind, og da er tyvene over alle bjerge. 
For politiets vedkommende går der vist endnu længere tid – hvis de overhovedet kommer. 

Der findes et system, Næralarm hedder det, hvor alarmen går til de øvrige huse i gruppen stedet for til en 
alarmcentral.  

Det betyder at indbrudstyvene efter få minutter får publikum på. Det stresser dem, og de stikker af. 
Det er ikke meningen at naboerne skal lege politi og gå til anholdelser. 

Erfaringen viser at kvarterer der skilter med at de er med i Næralarm-ordningen, helt holder op med at få 
indbrud. 

Systemet er væsentlig billigere – både i anskaffelse og i abonnement – end traditionelle alarmsystemer. 
Oven i det kommer der en særlig rabat hvis mindst 20 huse er med (dette tal må der kunne forhandles om 
hvis det bliver nødvendigt!).  Se hjemmesiden:  www.naeralarm.dk   

Jeg har aftalt med Kim Enevoldsen fra firmaet Næralarm at han kommer og præsenterer systemet ved et 

Orienteringsmøde om Næralarm mandag den 14/9 2015 kl 19 ved søen

Jeg inviterer hermed alle husstande i Grundejerforeningen Gyvelhøj samt de husstande som ligger i 
nærheden til at deltage i mødet.  

I må meget gerne give en tilbagemelding til  formanden@gyvelhoj.dk 

Jeg forventer at mødet varer 30-40 minutter, afhængigt af spørge- og diskussionslysten. 

Vi håber på godt vejr så vi ikke behøver at aflyse. 

Mange hilsener 

Knud 

Grundejerforeningen Gyvelhøj 

v/ Knud Fjeldsted, formand 
Horsensvej 17, 3000 Helsingør 

Telf.:  (+45) 21 20 22 33 
Mail:  formanden@gyvelhoj.dk 
URL:  www.gyvelhoj.dk 

mailto:formanden@gyvelhoj.dk
http://www.gyvelhoj.dk/
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PS: På Facebooksiden om Næralarm:  https://www.facebook.com/naeralarm har jeg fundet dette: 

 
 
Jeg er blevet spurgt om hvordan beløbet 7.735 kr i klippet om Tænks undersøgelse skal fortolkes. 

Svaret er at det er den samlede omkostning for de første 5 år (pr. hus). Den er udregnet for at have et 
sammenligningsgrundlag i forhold til vagtcentralernes priser som ifølge Tænk alle lå over 21.000 kr. 

Her er udregningen:   
Anskaffelse:  2.995 kr, abonnement pr. år: 12 x 79 kr = 948 kr, abonnement i 5 år:  5 x 948 kr = 4.740 kr.   
I alt 2.995 + 4.740 = 7.735 for de første 5 år.  
De følgende 5 år bliver selvfølgelig billigere, da selve udstyret jo kun skal købes én gang. 
 

 

PPS:  Systemet fungerer også som et nødhjælpsystem, idet der også leveres et lille nødkald. Hvis man 
trykker på den røde knap, går der en alarm til hele gruppen, og man har lynhurtigt nogle hjælpere i en 
nødsituation.  
Det kunne fx være et hjerteanfald i huset: en hjælper kunne så ringe på 112, en anden kunne hente 
hjertestarteren i børnehaven, en tredje kunne give hjertemassage etc. 
Det kunne også være et barn som kommer galt af sted og får brug for hurtig hjælp. 

For både tyverialarmen og nødhjælpsalarmen gælder det at husets adresse kommer til at stå på et display i 
hvert af de deltagende huse. 
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