
 

 

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI 

Forebyggelsen 2019 

Kære alle 
 

Som dit lokale politi er vi meget interesseret i dig, din tryghed og din trivsel i nærområdet. Vi vil 
derfor gerne vide, hvordan du oplever hverdagen i dit område. 
 

Mød dit lokale politi 
Vi tilstræber derfor at være meget synlige i dit område, og altid tilgængelige, så du kan tage fat i os, 
hvor vi end mødes. 
 

Du kan også møde os i politiekspeditionen i Videnscenteret,  
Hundige Alle 11 i Greve hver torsdag fra kl. 13:00 – 16:00. 
 

Ring til os:  
Herudover kan du altid kontakte os via telefon: 
Kurt: 25 42 62 70 og Ercan: 40 25 33 47  
 

Vil du anmelde noget, eller har du et tip til os? 
Du kan også indgive en anmeldelse til politiet, på politiets hjemmeside: www.politi.dk 
På forsiden af hjemmesiden, kan du vælge at tippe politiet, eller indgive en anmeldelse. 
 

Eller ved brug af Politi APP’en, som du kan hente på din telefon (vælg Midt- og Vestsjællands Politi 
som din politikreds). 
I politiets APP kan du lave et anonymt tip, hvor du også har muligheden for at fravælge at indtaste 
dine kontaktoplysninger. 
 
Dit lokale politi 
Du kan indgive anonyme tip og anmeldelser, og vi kan vejlede dig om anmeldelser og tips hvis du 
ringer til os.  
 

Husk vi er til for dig! 

       Venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er vigtigt også for os, at du altid kan kontakte politiet, og ved kun de ting vi får informationer om 
fra jer. Har du spørgsmål, er du interesseret i hvad vi kan gøre som dit lokale politi, eller vil du høre 
hvordan du kan hjælpe os med vores arbejde i dit område, kan du altid kontakte din lokale betjent.  
 

Lokalbetjent Kurt 
Tlf. 2542 6270 

Mail. kwo003@politi.dk  

Lokalbetjent Ercan 
Tlf. 4025 3347 

Mail. eyi001@politi.dk  
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