
Opstart af SMS-alarm-kæde i Haveforeningen Islegaard 

Der har desværre været en årrække med indbrud, hærværk og besøg af uindbudte gæster i vores forening. 

Derfor prøver vi at få gang i en SMS-Alarm kæde, Som kort og godt går ud på: 

Hvis du opdager aktivitet i haver eller på stier, som kunne opfattes som værende tyve eller hærværksmænd, 
og du ikke har lyst til at konfrontere vedkommende helt alene, sender du en gruppe-sms ud til de havelejere, 
der har tilmeldt sig. 

Eksempel på sms: ”Mystisk aktivitet omkring Lærkestien 335. Mvh have 339” 

Alle tilmeldte vil modtage sms-beskeden, og de havelejere, der bor i nærområdet, kan opsøge afsender 
(have 339) og sammen kan man undersøge, om det er lødig aktivitet, eller man skal have bortvist nogle 
personer. 

Hvordan skal man reagere på en sms-alarm: 

Når man modtager en sms, er tanken, at man går ud på stien / op mod den pågældende have og sammen 

tager kontakt til de pågældende personer. 

Da alle får sms’en på samme tidspunkt vil man ikke være alene. 

Vi henstiller til, at man sammen og høfligt henvender sig med spørgsmål 

F.eks., Må vi spørge Dem om noget? Ved bekræftelse: Vi har haft meget tyveri og hærværk i 

foreningen, derfor spørger vi folk, vi ikke kender, om deres ærinde i foreningen. 

Hvis vedkommende har et lovligt ærinde, ønsker man den en god dag/aften.  

Men er man ikke sikker på vedkommendes reelle hensigter, tilbyder man at følge gæsten til den have, de 

skal besøge.  

Vi henstiller til at man IKKE er uvenlig, råbende, verbal-overfusende eller har fysisk kontakt på nogen 

måder!!!  

Tænk på hvordan du synes, dine naboer skal behandle dine gæster, hvis de bliver kontaktet på stierne!!! 

HUSK AT AFMELDE EPISODEN, PÅ GRUPPE SMS’EN, NÅR DEN ER AFSLUTTET.  

Hvis du vil være med skal du:  

1) Send mail til: islegaard-sms@hotmail.com 

2) Oplys om dit/jeres have nr., mailadresse, samt de telefonnumre der skal tilknyttes. 

3) Du vil så modtage en mail med de, telefonnumre du skal indtaste i din kontaktgruppe på din mobil 

telefon. 

Da der findes mange forskellige mobiltelefoner, kan vi ikke her, vejlede jer med hensyn til at oprette 

kontaktgrupper på netop jeres telefon, så vi opfodrer jer til at søge hjælp på Google eller hos venner 

/bekendte. 

Send følgende til Islegaard-sms@hotmail.com 

Eller print – og levere i have 199 

Sidste frist for tilmelding den 23. oktober 2018  
Listen vil blive opdateret med nye medlemmer efter behov 

Navn: 

Telefon nr.: 

Telefon nr.: 

Have nr.: 

Mail adresse:  
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