Møde med Lokalforum 24. oktober 2019
For et par år siden erkendte Politiet, at efter de havde
nedlagt landbetjentstillingen, mistede de lokalkontakten og
dermed viden om, hvad der skete i de mindre bysamfund.
Den kendsgerning har man levet med i en del år. Men for 23 år siden forsøgte først Køge, senere Kalundborg og
Holbæk politikredse, at kompensere for det, idet de opfandt
begrebet: Tryghedsambassadør.
Tryghedsambassadørerne i de mindre byer skulle forsøge at
viderebringe viden om, hvad der skete i lokalsamfundet,
som Politiet ved almindelig patruljering ikke lige
opsnappede. Det var rimeligt ambitiøst for en frivillig, må
man sige.
Via Lokalforum blev jeg spurgt om jeg ville være
tryghedsambassadør. Det sagde jeg ja til.
Jeg arbejder nu sammen med en betjent fra Holbæk Politi.
Mit samarbejde med kontaktpersonen i Politiet foregår
telefonisk, skriftligt og ved møder.
Hvordan har situationen m.h.t. forskellige former for tyveri
udviklet sig i Tølløse det sidste halve år?
Politiets kommentarer hertil er: Der har været forbavsende
stille med færre tyverier fra private hjem. Baggrunden for
denne udvikling skyldes bl.a. den digitale udvikling, idet
pengestrømmene har ændret sig markant med bl.a. mobil

pay. Tidligere lurede gerningsmændene forbrugernes koder
af ved betaligsstederne, og stjal efterfølgende deres
kontokort. Da færre bruger koder ved betalingsstederne, er
der færre muligheder for at frastjæle folk penge ved
efterfølgende at stjæle deres kontokort, når koden ikke
kendes. Det giver sig selv, at når der også er færre kontanter
i hjemmene, bliver denne form for tyveri mindre attraktiv.
Tyverier fra private hjem har tidligere især været kontanter,
men også PC’er, mobiltelefoner, hårde hvidevarer,
smykker, designermøbler, fjernsyn og andet it udstyr har
været interessante tyvekoster. Kontanter er der som nævnt
færre af i hjemmene og de elektroniske medier forældes
hurtigere, så det bliver mindre interessant at stjæle i private
hjem.
Vi har derfor set færre tyverier fra private hjem på det
seneste. Gerningsmændene kaster sig i dag oftere over
håndværkernes varerbiler, hvor der er for tusindvis af kr.
værktøj.
Tilsvarende kan det vær attraktivt at lave indbrud i
specialforretninger.
Antallet af tyverier fra private hjem er som nævnt for
nedadgående (tyverialarmer og anden sikring har gjort en
vis virkning), Men det opleves stadig følelsesmæssigt
voldsomt, at fremmede har været i ens hjem og rodet rundt.

Tyverisikring kan som nævnt være med til at bremse
indbrud, selv om mange tyve er så hard core kyniske, at de
bryder ind, selv om der er skiltet med tyverialarm.
Her kan Nabohjælp måske bremse ubudne gæster i et vis
omfang. Her i Tølløse skilter flere veje med Nabohjælp
(bl.a.Parkvej, Snerlevej, Primulavej, Platanvænget) og på
flere andre veje samarbejder man også ud fra Nabohjælp
konceptet, dog uden at skilte med det). Man kører
eksempelvis bilen over i naboens tomme garage, når de er
på ferie. Sætter skraldespanden på plads, tager
overskudsaviser osv.
Nabohjælp konceptet kommer også til udtryk, hvis man ser
fremmede mennesker går rundt og lurer på vejen. Her kan
det godt betale sig, at henvende sig til dem (måske sammen
med en nabo) og spørge om man kan hjælpe med noget. Så
er de godt klar over, at vi er på vagt.
Konklusion: Det sidste halve år har vi oplevet færre indbrud
og tyverier, men da blot et indbrud er et for meget, så er mit
klare budskab, at de gader som endnu ikke har etableret en
form for Nabohjælp: Få en snak med naboerne om hvordan
I kan støtte hinanden.
Afslutningsvis skal det bestemt nævnes, at der desværre er
et aber dabei ved udviklingen, og det er at opklaringsprocenten i Danmark er meget lav:Landsgennemsnittet er
urimelig lavt på 5%, hvilket nærmest kan virke

motiverende på at gøre indbrud i Danmark. Så derfor er
rådet, stå sammen om Nabohjælp..

