Projekt: De 4 Vesterhavskommuner
Informationsmøde med fokus på forebyggelse af indbrud i fritidshuse
afholdt den 03-04-2014 hos Holstebro Kommune, Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
Midt- og Vestjyllands Politi har sammen med Holstebro Kommune afholdt et informationsmøde med deltagelse af såvel
repræsentanter fra sommerhusgrundejerforeningerne samt sommerhusudlejningsbureauerne i Holstebro Kommune.
Jørgen Pedersen fra Politiets Kriminalpræventive Sekretariat bød velkommen til mødet og præsenterede herunder også
deltagerne fra Holstebro kommune; Bent Østergaard, Søren Hemdorff og Annette Vognbjerg.
Jørgen Pedersen fortsatte med flere detaljer omkring projektet, herunder baggrunden for projektet samt information om tidligere
afholdte møder i Lemvig, Ringkøbing og Thisted Kommuner. Efterfølgende gennemgik Jørgen Pedersen materiale
omhandlende sikring af fritidshuse, både beboede og ubeboede. I øvrigt henvises til: www.stopindbrud.dk samt www.dkr.dk.
Lis Andersen, Det Kriminalpræventive Sekretariat gennemgik udviklingen i antal indbrud i sommer-/fritidshuse i de 4 vesterhavskommuner: Thisted, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Holstebro. I perioden 01.01.10 – 31.12.13 var der anmeldt godt 1.770
indbrud i de 4 kommuner, heraf 331 indbrud i Holstebro Kommune. På trods af et stort fald i antal anmeldelser i Holstebro
Kommune (i 2013 kun 34 anmeldelser og i januar-marts 2014 kun 7 anmeldelser) blev det pointeret, at det stadig er relevant at
tænke præventivt, da Politiet vurderer, at geografiske områder ofte bliver udvalgt tilfældigt, og at indbrudstyvene er meget
mobile.

Antal anmeldelser pr. måned / år

Mødedeltagerne fik svar på nogle af deres spørgsmål omkring gerningspersonernes valg af geografisk indbrudsområde, bl.a. at
24 af indbruddene i 2013/2014 er fordelt på 8 veje, heraf har én adresse haft 2 indbrud.
I forhold til stjålne koster blev det oplyst, at gerningspersonerne primært vælger radio/tv/pc-udstyr samt indbo og kontanter.
De fremmødte blev opfordret til at registrere serienumre og særlige kendetegn på deres ejendele og informere Politiet om disse,
når der anmeldes indbrud. Oplysningerne er nødvendige for Politiet, så ejendelene kan identificeres til en gerningsadresse, når
kosterne f.eks. findes hos en gerningsperson. Kan fundne koster ikke henføres til en gerningsadresse, vil det ikke være muligt
at retsforfølge gerningspersonen.
Et par deltagere forespurgte, hvorvidt tip omkring mistænksomme personer eller køretøjer blev brugt til noget hos Politiet. Dertil
var svaret, at alle borgere er meget velkomne til at ringe til 114 (Politiets Servicecenter) for at oplyse deres observationer.
Politiet vil sørge for registrering af oplysningerne og så sammenholde disse med evt. begået kriminalitet i et område. Det blev
pointeret, at sådanne oplysninger er meget vigtige, idet Politiet på grund af de geografiske afstande ikke har mulighed for at
patruljere i alle områder døgnet rundt. Alle blev opfordret til at være opmærksomme i de lokalområder, hvor man jævnligt
befinder sig. Der henvistes i øvrigt til projektet ”Tyv hold dig væk”. Et kort med gode råd omkring, hvad man som borger skal
lægge mærke til og hvordan man anmelder eks. en mistænkelig adfærd blev udleveret. Yderligere blev det oplyst, at Politiet nu
er på ”Twitter”, så borgerne let og hurtigt kan komme med ”gode tip” ude fra lokalområderne.
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Der blev også informeret om nabohjælpskonceptet, hvor der p.t. i hele Danmark er ca. 54.000 tilmeldte husstande. I Midt- og
Vestjylland er p.t. 5.122 husstande tilmeldt. Udenlandske undersøgelser har vist, at nabohjælp har en forebyggende effekt på op
til 26%. Ofte er der etableret uofficielle aftaler imellem naboer, og Jørgen Pedersen opfordrede til, at også disse uofficielle
aftaler bliver tilmeldt det gratis nabohjælpskoncept. Dermed er der mulighed for at måle, hvorvidt etablerede nabohjælpsordninger også her har en tilsvarende effekt. Tilmelding kan ske på www.nabohjælp.dk, hvorefter man gratis kan modtage et
antal mærker til påsætning på eks. vinduer eller døre. Der fås også skilte til opsætning ved vejen. Udgiften hertil påhviler
grundejerforeningerne. Såfremt skiltning ønskes, skal der ansøges herom hos Holstebro Kommune før opsætningen.
De fremmødte blev tillige informeret omkring konfliktmægling – et tilbud som formidles via Politiet og som både forurettede
borgere og gerningspersoner kan få gavn af. Ordningen fungerer således, at når en gerningsperson har tilstået et kriminelt
forhold og både gerningspersonen og den forurettede har givet tilsagn om deltagelse i en konfliktmægling, så videregiver Politiet
oplysningerne til en ekstern konfliktmægler. Konfliktmægleren vil efterfølgende kontakte begge parter og aftale et mødetidspunkt. Mæglerens opgave er udelukkende at styre mødet imellem de to parter for at sikre, at hver part bliver hørt af
modparten. Der er indtil nu kun gode erfaringer med ordningen. Se mere på www.konfliktraad.dk.

Yderligere blev de fremmødte informeret omkring Offerrådgivningen. Rådgivningen udføres af en gruppe af frivillige personer,
som kan kontaktes af forurettede, disses pårørende eller vidner, der måtte have været udsat for en voldsom hændelse.
Rådgivningen omfatter en uformel og anonym samtale omkring det skete og derudover kan offerrådgiveren støtte den
forurettede i de praktiske ting, der muligvis skal iværksættes. Kort med telefonnumre til Offerrådgivningen blev omdelt. Se mere
på www.offerraadgivning.dk.

De juridiske regler vedr. tv-overvågning i boligområder og grundejerforeninger blev også gennemgået. Særlige forhold skal
være opfyldt; eks. at et geografisk område har haft mange og længerevarende problemer, at betingelserne for et præventivt mål
er tilstede, ligesom et betydeligt flertal af beboere i et område skal være enige om opsætningen af tv-overvågning.
Udgiften til etablering af tv-overvågning påhviler de enkelte grundejerforeninger. Ansøgning om tv-overvågning skal indsendes
til Politiet, der ud fra ovennævnte vilkår samt omfanget af antal indbrud m.m. vurderer ansøgningen og efterfølgende giver
tilladelse/afslag. Der blev nævnt et eksempel på etablering af både overvågning og ændring af adgangsvej til et sommerhusområde, hvorved antallet af indbrud stort set var elimineret. Som svar på spørgsmål omkring mulig tilladelse til opsætning af tvovervågning på egen matrikel blev det oplyst, at det på egen grund og ved egen indgang var tilladt at opsætte tv-overvågning –
blot måtte kameraet ikke optage ud mod offentlig vej/sti. Evt. øvrige konkrete spørgsmål omkring tv-overvågning kan rettes til
Ledelsessekretariatet hos Midt- og Vestjyllands Politi.
Ane Friis Christiansen fra Politiet orienterede afslutningsvis omkring Tryghedsambassadør-projektet, som er iværksat for at
skabe mulighed for en mere direkte dialog mellem Politiet og borgere med et netværk i lokalområderne. Projektet er i sin opstartsfase og Ane efterlyste derfor input til, hvordan et kommende samarbejde kan etableres. Ane orienterede i øvrigt omkring
en Politi-APP, der p.t. var igangsat hos Nordjyllands Politi for bl.a. at skabe et tættere samarbejde mellem borgere og Politiet.
De fremmødte blev opfordret til at kontakte Ane, såfremt de havde interesse i at høre mere om projektet, når det var endeligt
defineret.
Annette Vognbjerg fra Holstebro Kommune orienterede efterfølgende omkring vejnettet i sommerhusområderne. Bl.a. blev
oversigtskort med henholdsvis offentlige adgangsveje samt private fællesveje gennemgået. Kommunen vedligeholder kun de
offentlige adgangsveje til sommerhusområderne.
Derudover blev stinumre og redningsveje langs vestkysten vist på et oversigtskort. Stinumrene er markeret med grønne skilte
(se eks.). Ved opkald til Alarmcentralen på 112 skal man oplyse stinummeret, hvorefter Alarmcentralen vil kunne se, hvor
opkaldet er foretaget. Redningsveje er markeret med røde skilte. Se mere under www.strandnumre.dk.
I relation til brandfare i sommerhusområderne oplyste Annette Vognbjerg, at Holstebro Kommunes beredskab ikke havde
oplevet de store problemer i den henseende. Der blev dog henstillet til, at alt afklippet grenaffald blev fjernet fra områderne.
Endvidere at sommerhusejerne er påpasselige med ikke at smide gløder fra grill/brændeovn i skraldespandene, og at der ej
heller smides brændbart affald/cigaretgløder m.m. i naturen.
Der blev tillige henstillet til grundejerforeningerne at sørge for, at skiltningen i sommerhusområderne var klippet fri for grene, så
bl.a. redningskøretøjer hurtigt kan orientere sig i de mindre lokale områder, hvor en GPS muligvis ikke altid vil være 100%
nøjagtig.
Omkring strandrensning blev det oplyst, at der langs vestkysten er en ca. 13 km lang strækning mellem Thorsminde og Husby,
hvor der foregår strandrensning 4 dage om ugen i perioden 1. maj til 1. september. I vinterhalvåret er der ingen strandrensning.
Afslutningsvis oplystes det, at arbejdet med fjernelse af bunkers stadig pågår. Kystinspektoratet har ansvaret for projektet, der
gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og de respektive kommuner langs vestkysten. Status p.t. er, at der i Holstebro
Kommune har været 35 bunkers, hvoraf de 26 nu er fjernet.
Søren Hemdorff fra Holstebro Kommune afsluttede efterfølgende mødet og takkede for en god dialog blandt deltagerne.
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