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2011
Politiassistent Lars Bjørnebo, Frederikssund Politi, indledte med et kriminalpræventivt oplæg med
efterfølgende besvarelse af spørgsmål:
Lars Bjørnebo forklarede bl.a.:
Gør det så besværligt som muligt for tyven. Chancen for at blive opdaget er mere præventiv end straffen
ved opdagelse af tyveriet.
Der har været en stigning i indbrudstallet de sidste 10 år. Der er 30.000 indbyggere i Halsnæs kommune og
1,9 indbrud i døgnet. Dette kan forklares ved f.eks. at vi er meget mere hjemmefra om dagen, tyverier sker
fortrinsvis i formiddagstimerne. Vi er blevet mere velhavende og anbringer lækre ting i hjemmet til glæde for
os selv, men er det nødvendigt med f.eks. et B & O fjernsyn i sommerhuset?
Hvem bryder ind? En statistik viser at 1/3 er lokale, 1/3 er danskere fra hele landet, 1/3 er udlændinge som
ligefrem udfærdiger koncepter over gode muligheder til brug for andre i hjemlandet til efterfølgelse.
Hvad kigger de efter? Gode flugtmuligheder. Høje hække eller plankeværker, som de kan arbejde i fred og
ro bag ved.
Hvad stjæler de? Computer, smykker, valuta, mærkevare, GPS, kamera. Men ikke gamle fjernsyn eller
store ting, bortset fra hvis det er ”bestillingsarbejde”. Et færdiggjort hus kan være udsat for at blive totalt
ribbet. Og desværre måske flere gange, når du har fået forsikringssummen udbetalt og har etableret dig på
ny.
Sikring:
Prøv at forestil dig, at du var tyven.
I Sydeuropa er det helt almindeligt med støbejernsgitter for vinduerne. Der falder det naturligt ind i bybilledet. Her nordpå har f.eks. Holland netop til nybyggeri udviklet vinduer, der er sat på indefra. Men man
kunne også bruge lange skruer uden kærv. Der findes låse, der ikke kan lukkes op indefra uden nøgle. Og
havedøren skal være lige så sikker som hoveddøren.
Aftal med naboer og evt. fastboende i området, at de er velkomne til at se efter huset - og brug ikke
facebook til at fortælle hvornår du er på ferie. Kom i det hele taget hinanden ved.
Tyverialarmer tilsluttet et selskab - her kan selskabet da i det mindste komme frem og i rette tid tage sig af
eventuelle skader. Bevægelsessensorer kan stresse en tyv, men den lyser også hvis et dyr går forbi.
Det kriminalpræventive Råd www.dkr..dk/it, anbefaler mærkning eller notering af serienumre på visse
ejendele, så politiet derved har beviser for at anklage en tyv. For hvis ingen håndfaste beviser kan
fremskaffes, så er en anklage ikke mulig. Fotografier kan også benyttes.
Efter indbrud: tilkald politiet før oprydning. DNA-spor har stor betydning for bevisførelsen i opklaringer –
også mange år senere. Men husk at spærre stjålne kreditkort m.m. hurtigst mulig. Det vil banken sætte pris
på. Og anmeld det til jeres forsikringsselskab.
Spørgsmål:
Hvad får jer egentlig til at stoppe lige den bestemte bil?
Jo, noget med udstråling/lokalkendskab, erfaring/intuition.
Hvor mange er der?
Rigtig mange halvamatører. En håndfuld udenlandske er planlagte og er inde og ude af landet på et døgn.
Når det lykkes at sætte nogen i fængsel, er tyverierne faldende, og stigende når de fængslede er ude igen.
Der er samarbejde med Interpol, og f.eks. har rumænsk politi været heroppe.
Tryk Politi har en hjemmeside til brug for borgerhjælp i Nordsjælland www.politi.dk.sms man kan tilmelde
sig. Når politiet selv har brug for speciel opmærksomhed fra borgerne, sender de en SMS og beder om
svar på SMS, hvis man har lagt mærke til noget.
Stor tilfredshed med oplæget, som sluttede kl. 11.

