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En række familier på og om-
kring Kløverprisvej afprøver for 
tiden et alarmsystem, der teg-
ner til at ville revolutionere den 
måde, vi i fremtiden kommer til 
at bekæmpe indbrud og hjem-
merøverier. I alt 18 husstande 
i Hvidovre er sammen med et 
mindre antal andre i Greve og 
i Randbøl i Midtjylland de før-
ste i Danmark, der prøvekører 
systemet, som bygger på gen-
sidig nabohjælp. 

- De er faktisk de første no-
get sted i verden, fortæller Kim 
Enevoldsen, direktør for virk-
somheden NærAlarm ApS, og 
manden, der har opfundet sy-
stemet. 

Han forventer snart at få in-
ternationalt patent på det nye 
alarmsystem, som NærAlarm 
i første omgang vil udbrede i 
Danmark og Norden. 

Mens andre kendte alarm-
systemer er forbundet med en 
alarmcentral, der sender væg-
tere eller politi af sted i forbin-
delse med indbrud eller over-
fald, så bygger det nye system 
på den langt hurtigere respons, 
som naboer kan yde. 

Med NærAlarms system bli-
ver op til 20 husstande i et lo-
kalområde forbundet indbyrdes 
via bokse, der benytter radio-
bølger. Når alarmen går i et af 
husene, så aktiveres alarmen i 
samtlige øvrige huse i “kred-
sen”, og alle kan læse på dis-

●

playet i hvilken husstand alar-
men er blevet aktiveret.

- Folk har taget utrolig po-
sitive imod systemet, forklarer 
Jørgen Lund, der på Kløver-
prisvej fungere som den lokale 
administrator for afprøvning af 
NærAlarms bokse. 

Alarmsystemet er blevet af-
prøvet i Hvidovre siden årsskif-
tet, og testresultaterne taler de-

res eget sprog. En dag, systemet 
blev afprøvet uden forudgåen-
de aftale med beboerne, gik der 
ikke mere end “ganske få mi-
nutter” inden der stod fem-seks 
beboere uden for det hus, hvor 
alarmen var aktiveret, forkla-
rer Lund. 

Som politibetjent, kan han 
se de indlysende fordele ved det 
nye system. 

- Jeg synes personligt, at 
det er 10 gange bedre end de 
gængse systemer. Ved dem går 
der en 

alarm ind til en central, og 
så går der en halv time før der 
dukker nogen op – hvis der 
overhovedet kommer nogen, 
forklarer Lund. 

- Ved det nye system er der 
folk på stedet med det samme. 

Og det er det altafgørende, når 
man skal forhindre indbrud el-
ler hjemmerøverier, forklarer 
politimanden. 

NærAlarm forventer, at være 
færdig med at afprøve alarm-
boksene i Hvidovre i slutnin-
gen af september. Umiddelbart 
herefter vil de færdigudviklede 
bokse blive tilbudt til husstan-
de i hele Danmark. 

- Vi bliver allerede kontaktet 
jævnligt af grundejerforeninger, 
der har hørt om os. Flere af 
dem har forudbestilt systemet, 
så de er sikre på at kunne få 
det, så snart vi går i produkti-
on, fortæller Kim Enevoldsen, 
næralarm.dk 
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Hvidovre i alarmberedskab

Familierne på Kløverprisvej der nu har fået installeret Næralarm.

Verdensnyhed 
på alarmfronten 
afprøves i Hvidovre

De kolde nætter og morge-
ner er kommet sammen med 
efteråret, og det er tid til at 
gøre fyret klar til varmesæso-
nen. Derfor er det vigtigt, at du 
får indstillet dit olie- eller gasfyr 
korrekt til vinterdrift.

– Moderne fyr klarer omstil-
lingen automatisk, men der er 
stadig rigtig mange kedler, som 
kræver, at man styrer omstillin-
gen manuelt. Hvis fyret bliver 
stående på sommerdrift, pro-
ducerer det kun varmt brugs-
vand, mens der er lukket af for 
radiatorerne. For ikke at fryse 
skal fyret altså slås over på vin-
terdrift, så der igen er gang i ra-
diatorerne, siger Henrik Poul-
sen, der er teknisk konsulent i 

● TEKNIQ Installatørernes Or-
ganisation.

Henrik Poulsen forklarer, 
at kedelanlæg, der er op til 15 
år gamle, typisk regulerer sig 
selv, når udetemperaturen er 
under 17 grader. Ældre anlæg 
skal indstilles manuelt. Det er 
relativt simpelt at gøre.

– På styringspanelet sid-
der en knap, som kan skrues 
fra sommerdrift til vinterdrift, 
hvor vinterdrift typisk vil være 
markeret med et radiatorsym-
bol. Når du har drejet knap-
pen, skal du naturligvis holde 
øje med, om radiatorerne går 
i gang efter lidt tid. Anlægget 
slår selv ud, hvis der er proble-
mer, og i det tilfælde skal du 

kontakte en installatør.
Endelig opfordrer han til, at 

man holder øje med forbruget 
og varmeudgiften.

- Der er stor forskel på, hvor 
store udgifter boligejerne har 
til varmeudgifter, og hvis de er 
meget høje, så bør man over-
veje, at energirenovere boligen. 
I mange tilfælde kan en inve-
stering hurtigt tjenes hjem – 
særligt hvis man opvarmer sin 
bolig med et ældre kedelanlæg 
med en lav virkningsgrad, siger 
Henrik Poulsen og henviser til, 
at boligejere kan benytte sig af 
boligjobordningen frem til ud-
gangen af 2012. 

Husk at gøre fyret klar til varmesæsonen

 

Som det passer dig


