
Kære medlemmer,

Jeg videresender hermed en mail, som vi i dag har modtaget fra Østsjællands Camping Center vedrørende 
tyveri af campingvogne.

CampingBranchens Bestyrelse vil gerne opfordre til, at alle som har været udsat for tyveri af vogne, rapporterer 
til CampingBranchen.
Vi vil gerne have oplysninger om:
Hvornår fandt tyveriet sted?
Hvad og hvor meget blev stjålet?
Hvad har politiet gjort?
Til orientering vil emnet blive behandlet på det først kommende bestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen

Pia Nielsen
Camping Branchen
Tlf. 33 74 65 96
----------------------------------------------------------------------------
Fra: Østsjællands Camping Center [mailto:info@oecc.dk]
Sendt: 25. juni 2008 10:37

Vi har i den senere tid kunne konstatere at vi og en del kollegaer har problemer med tyveri af campingvogne 
fra vores forretninger. Vi kan enkeltvis ikke " råbe " politiet op og vil defor gerne bede Campingbranchen om 
at gøre politiet opmærksom på dette stigende problem.

For vores forretnings vedkommende fik vi  stjålet en LMC 720 RDK til en værdi af 240.000,- for ca. 5 uger 
siden. Vi har ellers været forskånet i 2 1/2 år, hvor vi fik stjålet 4 vogne på 5 uger. Den samme dag vi sidst 
havde besøg tog "de" 3 nye Hobbyer hos C.J. Caravan. I weekenden fik Fredensborg Caravan stjålet 3 vogne, 
så han er nu oppe på 11-12 vogne indenfor kort tid. Køge Caravan har mistet 8 vogne.  Christiansfeldt 2 
vogne. Fåborg Camping 8 vogne. Disse tyverier er lige dem jeg har kendskab til.

Hos politiet vises der ikke den store interesse. Efter talrige telefonopringninger til Roskilde Politi hvor vi gjorde 
opmærksom på at dette ikke var brugstyveri, men organiseret kriminalitet, kom Karlslunde Nærpoliti. Vi fik 
besked på at der ikke kunne tages fingeraftryk og det var det. Fredensborg fik besked på at de ikke ville 
modtage hans anmeldelse om søndagen, han kunne kontakte dem om mandagen.

Det er ikke nogen hemmelighed her på sjælland at de irske asfaltarbejdere er særdeles effektive. Køge Caravan 
har videooptagelser og billeder at de personer der er ifærd med at stjæle. Vi forhørte hos politiet om ikke de 
kunne gennemse optagelser fra Storebæltsbroen, eller forespørge hos Esbjerg Harwich, men de er ikke 
interesserede i at gøre noget som helst.

Vi har alle prøvet at sikre os mod tyverier med høje hegn - rulleporte - stærke bomme -  800 kilos kampsten 
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efter forsikringsselskabernes anvisninger. Hvis dette ikke stoppes får vi alle problemer med at forsikre vort 
varelager under åben himmel.

Skal den samlede campingbranche gå til myndighederne-  pressen eller  på TV for at få politiet til at tage sig af 
tyverierne. Det er mange millioner det drejer sig om

Var det ikke en ide, at branchen bad medlemmerne om indrapportering af tyverier af vogne indenfor det sidste 
halve eller hele år, så man fik et samlet overblik over hvor mange vogne og kroner det drejer sig om?

Mange sommerhilsner til jer alle

Karin
Denne mail er blevet scannet af http://www.virus112.com


