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Byfest med den mobile politistation
Rundt omkring i den danske sommer afholdes der hvert år en lang række mindre byfester til glæde for 
store og små. Som del af det Borgernære Politi forsøger vi at deltage i flest mulige af disse, da det er 
en super anledning til at komme ud og møde borgerne i lokalsamfundet

Af: Politiassistent Martin Rohdemejer

I juni deltog vi blandt flere andre i Tappernøje Byfest. Til 
formålet havde vi medbragt vores nye mobile politista-
tion, som ud over at give et naturligt samlingspunkt, også 
er udstyret med et semiautomatisk halvtag, som meget 
belejligt gav ly for den regn, som desværre kom gennem 
hele dagen.

Det ødelagde dog på ingen måde oplevelsen eller glæden 
ved at deltage i festlighederne hos borgerne. Det kunne 
min kollega Mette og jeg meget tydeligt mærke på de 
mange mennesker, som valgte at lægge vejen forbi vores 
del af pladsen. 

Stort set alle børnefamilier kiggede ind, og det gav anled-
ning til demonstration af vores udstyr, hvor især politiets 
håndjern var et hit hos de unge – flere fædre kunne dog 
også, med et glimt i øjet naturligvis, se flere anvendelses-
muligheder for dem i hjemmet, når ungerne giver anled-
ning til for meget uro.

Man når at hilse på og tale med rigtig mange mennesker 
gennem sådan et besøg. Enkelte har naturligvis politi-
faglige spørgsmål eller et ønske om et råd og vejledning 
i forhold til en konkret sag, men langt de fleste kommer 
forbi, fordi de er nysgerrige og vil hilse på. 

Det er et rigtig godt udgangspunkt for at skabe en god 
oplevelse omkring et møde med politiet. Hvis man frem-
adrettet skulle stå i en situation, hvor man som borger har 
brug for hjælp, så kan den oplevelse være det positive 
udgangspunkt, der giver tiltro til politiet. 

I løbet af dagen nåede vi også at få hilst på medlemmer 
af lokalrådet og vores tryghedsambassadører, og vi fik 
således også de sidste nyheder fra lokalområdet med 
hjem. 
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Det nytter noget at forebygge indbrud A
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Europæisk rekord
I de sidste mange år har vi haft en kedelig europæisk 
rekord i flest indbrud pr. indbygger, og forskellige under-
søgelser tyder på, at det i høj grad handler om, at vi dan-
skere ikke er særlig gode til at sikre vores egen bolig mod 
indbrud - til forskel fra flere af vores nabolande. 

Politiets opgave i forbindelse med indbrud har traditionelt 
handlet om at sikre gode spor 
fra gerningsstedet og prøve 
at sammenligne de enkelte 
indbrud med hinanden, for 
at se om der er noget, der 
hænger sammen, og som kan 
hjælpe til en opklaring. 

Vi kan ikke stå på lur
Vi ville også gerne pågribe 
nogle flere tyve på fersk gern-
ing, men da politiet ikke kan 
stå på lur bag hækken hele 
tiden, så er det faktisk endnu 
vigtigere og mere effektivt, 
at den enkelte borger selv er 
med til at sørge for, at boligen 
ikke er attraktiv for indbrud-
styve. 

Det ved vi rigtig meget om i 
politiet - og vi vil hellere end 
gerne dele den viden.

I vores politikreds har vi i mange år haft den ordning, at du 
får tilbudt et konkret rådgivningsbesøg, hvis du har haft 
indbrud mere end en gang, så du kan undgå at få endnu 
flere indbrud. Det er der heldigvis mange, der vælger at 
tage imod. Men der er også andre måder at gøre det på.

Bo Trygt-samarbejde
I et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, 
Trygfonden, Bolius og Realdania har man udviklet en ny 
kampagne der hedder Bo Trygt. På hjemmesiden kan man 
orientere sig i de gode råd og se „gør det selv“-videoer, 
som fortæller, hvordan man med enkle midler gør sit hus 
meget sværere at bryde ind i. 

På siden finder du også en liste over låsesmede i Dan-
mark, som kan kontaktes for et gratis og uforpligtende 
indbrudstjek, så du kan få en fagmands øjne på dine låse- 
og lukkemekanismer på døre og vinduer. 

Vi skal have indbrudstallet ned i Danmark

KEDELIG REKORD

Skræddersyet foredrag
Hvis du er medlem af en grundejerforening eller fx et 
vejlaug, så kan du også bestille en ekspert fra Bo Trygt til 
at holde et gratis og skræddersyet foredrag om indbrudssi-
kring i netop dit område. Det kræver bare, at du kan samle 
mindst 20 personer til mødet, og at I selv står for lokale og 
eventuel forplejning. 

I kan også vælge at ”bestille 
en betjent”, hvis I gerne vil 
have, at politiet deltager til 
arrangementet. Det gøres på 
bestillingsformularen, der 
findes på www.politi.dk. 

Nabohjælp
Endelig anbefaler vi også at 
blive en del af Nabohjælp 
(www.nabohjaelp.botrygt.
dk). Nabohjælp handler om 
tillid, sammenhold og samar-
bejde, og forskning viser, at 
det virker! 

En tyv vil for alt i verden 
forsøge at undgå at blive 
set eller genkendt, så der-
for virker opmærksomme 
naboer forebyggende. Man 

kan oprette en profil på den nye app Nabohjælp, som både 
findes hos Google Play og i App Store. Det er naturligvis 
gratis. 

Her kan du danne netværk med nabohjælpere, som du 
selv har valgt, og der er mulighed for at dele informationer 
med hinanden, hvis der er tyve på spil i nabolaget. Nabo-
hjælp kan bruges aktivt både i ferietid og i hverdagen.

Få meget mere inspiration til indbrudsforebyggelse på 
de nævnte hjemmesider, eller kontakt din lokale kontakt-
betjent for mere vejledning og eventuelt materiale.

DIAlogen side 2



BORGERNÆRT

I 2019 er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i form af Borgerrådgivere gået i dybden med borgerhenvendelser, som 
ikke ligger lige til højrebenet. 

Initiativet med borgerrådgivere er ét ud af 14, som Justitsministeriet har sat i søen under den samlede overskrift 
”Nærhed og Tryghed”. Det er syv dygtige medarbejdere, som alle er i støbeskeen til at blive ledere, som skiftes til at 
udfylde rollen som borgerrådgiver. 

Borgerrådgiverne går i dybden med nogle af de henvendelser, der er kommet ind via 1-1-4 eller 1-1-2, hvor vores Servi-
cecenter eller Vagtcentral ikke har mulighed for at besvare eller håndtere problemstillingen nu og her. 

Borgerrådgiverne håndterer en række forskellige henvendelser - helt grundlæggende handler det om at være nysgerrig 
på opgaven, og om at indtænke både interne og eksterne i den bedste løsning for den enkelte borger. 

BORGERRÅDGIVERE

DIAlogen

Nyhedsbrevet om samarbejdet mellem dit lokalråd og Sydsjællands- og Lolland-Falsters 
Politi udsendes ca to gange årligt.

Redaktion: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Kontakt: ssj-forebyggelse@politi.dk
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I sager, hvor politiet 
gentagne gange bliver 
kontaktet af psykisk 
syge, kan borger-
rådgiveren orientere 
pårørende, kontakte 
kommunen og involvere 
vores egne koordina-
torer indenfor PSP-
samarbejdet (politi, 
sociale myndigheder 
og psykiatri).

Borgerrådgiveren 
kan tage sig tid til at 
ringe alle parter op i 
nabostridigheder eller 
skilsmissesager og har 
dermed fået åbnet op 
for mægling og løs-
ninger på konflikter, der 
var gået i hårdknude.

Når offentligt ansatte 
og private personer 
søger vejledning 
om lovgivning eller 
håndtering af forskel-
lige problematikker, har 
borgerrådgiveren mu-
lighed for at undersøge 
lovgivningen og efter-
følgende ringe tilbage 
med et svar.

I sager, der er blevet 
sendt rundt imellem 
politikredse, løber bor-
gerrådgiveren sagen op 
og tager kontakt til de 
forskellige afdelinger, i 
stedet for at borgeren 
bliver viderestillet.
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NUL NARKO

NæverZone – nul narko i Næstved 
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Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har taget initiativ til 
at igangsætte det brede samarbejde og inviteret deltagere, 
som alle på forskellig vis er i kontakt med de unge. 

Det skaber et solidt ejerskab, da deltagerne selv er med til 
at definere og udføre konkrete aktiviteter og løsninger, der 
kan bidrage til at forebygge unges brug af euforiserende 
stoffer i nattelivet samt forebygge salg af euforiserende 
stoffer på gadeplan. Deltagerne har døbt samarbejdet: 
”NæverZone – Nul Narko i Næstved”.

Når man kigger på antallet af anmeldelser, så kan Poli-
tiet se, at der ikke er flere sager om narko i Næstved end 
i andre byer. Men der er en dominerende fortælling om 
Næstved som en by, hvor det flyder med narko i nattelivet. 

Flertalsmisforståelser
Forskning viser, at fortællinger som denne kan påvirke de 
unge i en negativ retning, fordi det medvirker til en øget 
risikovillighed, hvor de unge forsøger at leve op til det, de 
tror, andre unge gør. Risikovilligheden er specielt udbredt 
i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor 
betydning.

Med NæverZone har deltagerne derfor defineret en fælles 
mission, hvor de vil arbejde for at ændre den dominerende 
historie om Næstved som en by

• hvor stofferne flyder i nattelivet
• mindske unges tendenser til at bruge stoffer
• øge trygheden i nattelivet og 
• bryde fødekæden til salget af euforiserende stoffer.
 
Deltagerne er i fuld gang med at skabe aktiviteter, der skal 
få missionen til at lykkes. 

Samtalesalon
Der har bl.a. været afholdt en samtalesalon for unge, 
hvor narko blev sat på dagsordenen. Til samtalesalonen 
dukkede både unge, forældre og politi op. Formålet var 
at skabe rammerne for en åben dialog, hvor man blev 
klogere på hinandens perspektiver på problemstillingen. 
Samtalesalonen var en succes, og deltagerne planlægger 
at afholde ”Samtalesalon on tour” på forskellige ungdoms- 
og videreuddannelser i Næstved.

Derudover har der været afholdt en tryghedsvandring. Her 
blev der identificeret steder i det offentlige rum i Næstved, 
hvor der er mistanke om handel med narkotika. Derefter 
blev det drøftet, hvad man kunne gøre for at forhindre salg 
og køb af narko på de områder.

På listen over kommende aktiviteter står desuden et møde 
for forældre til unge i det lokale natteliv, en temaaften for 
restauratører og en informationskampagne til unge, der 
skal vise de globale, lokale og individuelle konsekvenser 
ved at fremstille og sælge stoffer.

En bred alliance af værtshuse, uddannelser, taxa, frivillige, Næstved Kommune og de unge selv 
er gået sammen med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at bekæmpe narko i Næstveds 
midtby. Samarbejdet skal sætte fokus på unges brug af stoffer i nattelivet, uden det bliver en 
løftet pegefinger
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COUNTER-STRIKE
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fordrer forældre til at tale med deres børn om, 
hvad de køber på nettet.

En bestemt type kniv er blevet populær at købe 
online blandt børn og unge. Men den såkaldte 
halskniv er ulovlig, og er man i besiddelse af en, 
kan man risikere at få en bøde på 3.000 kroner, 
ligesom halskniven bliver konfiskeret af politiet.

Halskniven er blevet populær blandt unge, der 
spiller computerspillet Counter-Strike – kniven er 
nærmest en pyntegenstand eller et halssmykke 
for gamerne.

Bestiller dem hjem fra Kina
De virtuelle knive er blevet populære at have i en 
fysisk udgave. De bæres i en skede med en snor 
i, som kan hænges om halsen eller over skul-
deren, og mange ved ikke, at knivene er ulovlige.

Folk bestiller dem hjem fra Kina eller andre 
asiatiske lande, men tolden i lufthavnen fanger 
ofte knivene på vej ind i landet, og det udløser en 
bødestraf til den, der har bestilt kniven.

Nethandlen er generelt stigende, så det er ikke 
så overraskende, at der er flere sager.

Der er tydeligvis fokus på det i tolden i 
lufthavnen, så der bliver rapporteret mange 
sager ind til de enkelte politikredse derfra.

Tal med børnene om det
Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har 
vi i de første 7 måneder af 2019 haft 48 sager, 
hvor der er købt halsknive på nettet – en del af 
dem, er bestilt af børn via nettet.

Politiet opfordrer forældre til at tale med deres 
børn om, hvad de køber på nettet.

Børn er tit bedre end de voksne til at tænke sig 
om og beskytte deres data, men der er mange 
fristelser, og der skal ikke så mange klik til, før 
man har handlet et eller andet, hvor man ikke 
lige har læst vilkårene. 

Børn og unge køber ulovlige knive på nettet

OBS! Vi har set sager, hvor børn bestiller (ulov-
lige) varer på en internetbutik via apps, som 
har gemt login-oplysningerne fra tidligere køb 
foretaget af kreditkortets ejer.
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HURTIG KONSEKVENS
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Den 1. januar 2019 trådte lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i 
kraft. Som led i denne lov er der etableret et Ungdomskriminalitetsnævn, 
der behandler sager vedr. børn og unge i alderen 10 til 17 år, der har be-
gået alvorlig kriminalitet

Ungdomskriminalitetsnævnet har eksisteret i 
godt et halvt år og vi har gjort os de første spæde 
erfaringer. 

Med korte tidsfrister sætter Ungdomskrimina-
litetsnævnet fokus på, at barnet eller den unge 
oplever en hurtig konsekvens af hans eller hen-
des kriminelle handlinger. 

Ungdomskriminalitetsnævnet består af en dom-
mer og en repræsentant fra politiet og kommu-
nerne.

Politiets opgave er at screene sagerne og vurdere, 
hvorvidt et barn eller ung skal have deres sag be-
handlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. De 10 til 
14-årige henvises direkte til Ungdomskrimina-
litetsnævnet, hvor proceduren for de 15-17-årige 
er lidt anderledes. Da de er over den kriminelle 
lavalder, vil deres sag følge retssystemets prak-
sis, hvorefter sagen kan behandles i Ungdom-
skriminalitetsnævnet.

I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er der i 
perioden 1. januar til og med juli 2019 screenet 
godt 300 sager. I aldersgruppen 10 til 14 år er der 
henvist 17 sager til behandling i Ungdomskrimi-
nalitetsnævnet – og for aldersgruppen 15 til 17 

år gælder det 32 sager, hvor det i sidste ende er 
dommeren i en retssag, der beslutter om sagen 
efterfølgende skal behandles i Ungdomskrimina-
litetsnævnet.

Når der afholdes møde i Ungdomskrimina-
litetsnævnet er barnet eller den unge tilstede 
sammen med sine forældre og en sagsbehandler 
fra socialforvaltningen i barnets eller den unges 
bopælskommune. På nævnsmødet fokuseres der 
på, hvordan man bedst forebygger, at barnet eller 
den unge begår yderligere kriminalitet. 

Ungdomskriminalitetsnævnet kan ikke dømme 
et barn eller ung til en fængselsstraf, men kan 
pålægge en konsekvens. 

Erfaringerne indtil videre er, at der ved nævns-
møderne er truffet afgørelse om alt fra, at barnet 
eller den unge skal tilknyttes en fritidsaktivitet til 
anbringelse på en lukket døgninstitution. 

Hele arbejdet omkring Ungdomskrimina-
litetsnævnet foregår i et samarbejde på tværs af 
myndigheder - politi, kommune og Ungekriminal-
forsorg. Sidstnævnte sikrer en tæt opfølgning på 
den konsekvens, Ungdomskriminalitetsnævnet 
har truffet afgørelse om.
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GIFTLINJEN.DK

Unge advares mod lattergas - 
kan føre til kvælning og død

Er du også stødt på de små metalkapsler rundt om i 
bybilledet?

De ligger smidt i parker. Og på stranden. På parkeringsp-
ladser og fortove kan man også finde dem. Selv på sædet i 
toget ligger brugte lattergaspatroner efterladt.

Det fremgår af opslag og kommentarer på sociale me-
dier: Én skriver, at hun samler 20-30 styk op hver uge i sit 
nærområde.

Lattergassen er egentlig beregnet til at lave flødeskum i 
flødeskumssifoner, men som de mange efterladte patroner 
i naturen indikerer, har gassen også et andet formål.

De senere år er lattergas blevet udbredt som et rusmiddel 
blandt især unge, for det er både nemt og billigt at skaffe 
lattergas til at blive høj på.

Hospital advarer mod misbrug
Når de unge inhalerer gassen, giver det en kortvarig eu-
foriserende virkning. Men det er ikke ufarligt. Ved brug af 
lattergas som rusmiddel er der risiko for akut iltmangel, 
der i værste fald kan medføre døden, advarer Giftlinjen på 
Bispebjerg Hospital.

Symptomer: Hovedpine, 
Svimmelhed, Eufori, Kramper

Hvis du som borger får konkret kendskab til unge som misbruger latter-
gas, hører Lokalpolitiet meget gerne om din bekymring, så vi kan være 
opsøgende på problemet.

Kroniske symptomer: neu-
rologiske symptomer, perifere 
føleforstyrrelser, nedsat funk-
tion af arme og ben, svækker 
hjernens funktion.

Giftlinjen kan kontaktes på 
tlf. 8212 1212.

GIFTLINJEN.DK

Det er bekymrende, hvis de unge mennesker tager det 
her. Både på grund af den akutte risiko for iltmangel, men 
også risikoen for langtidsbivirkninger som nerveskader og 
blodmangel. Og især hvis de unge tager lattergassen i en 
cocktail med andre rusmidler.

Selvom den euforiserende virkning er kortvarig, kan man 
blive afhængig af rusen fra gassen. Hos Giftlinjen, der giver 
landsdækkende telefonrådgivning til unge og forældre i til-
fælde af forgiftning, er de på få år gået fra ikke at få nogen 
henvendelser vedrørende lattergas til nu at få et væsentlig 
større antal henvendelser.
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HER ER VI

2019-07-29 

• I de grønne områder er det borgernære 
politi blevet etableret.

• I de gule områder er vi ved at etablere et 
samarbejde.



DIAlogen side 9

FAKTAARK

 
                    
Ny forsøgsordning for

motoriserede
løbehjul

Den 17. januar 2019 træder 
en ny forsøgsordning for 
motoriserede løbehjul i kraft. 
Forsøgsordningen skal sikre, 
at der fremover er regler 
for, hvordan køretøjet må 
anvendes i trafikken. 

Forsøgsordningen kort fortalt

 z Alderskrav: Du skal være 
fyldt 15 år for at køre på et 
motoriseret løbehjul. Hvis du er 
under 15 år, kan du anvende 
køretøjet under ledsagelse 
og kontrol af en myndig 
person eller i skiltede lege- og 
opholdsområder.

 z Anvendelsesområde: Du skal 
køre efter reglerne for cykler. 
Det betyder, at du skal køre på 
cykelstien, hvis der er cykelsti 
og følge cyklistsignaler og 
-skiltning.

 z Lys og reflekser: Du skal køre 
med lys på det motoriserede 
løbehjul hele døgnet. Lygterne 
skal sidde på køretøjet.  
 
Løbehjulet skal desuden være 
udstyret med reflekser foran, 
bagpå og på begge sider af 
løbehjulet.

 z Forsikring: Færdselslovens 
bestemmelser om 
forsikringspligt gælder for 
udlejningskøretøjer. Der er 
omvendt ikke forsikringspligt for 
køretøjer, der er privatejede.

 z Fart: Det motoriserede løbehjul 
må maksimalt kunne køre 20 
km/t ved egen kraft.

 z Tekniske krav: Det 
motoriserede løbehjul skal 
være CE-mærket efter 
maskindirektivet.

 z Vægt og dimensioner: Det 
motoriserede løbehjul må højst 
have en vægt på 25 kg., en 
længde på højest 2 meter og en 
bredde på 0,70 meter.

er alderskravet for at køre 
på et motoriseret løbehjul. 

Er du under 15 år, kan du 
anvende køretøjet under 
ledsagelse og kontrol af en 
myndig person eller i
skiltede lege- og opholds-
områder.

15 år

Få mere 
information
på:

www.fstyr.dk/
motoriserede 
løbehjul

trådte



DIAlogen side 10

FAKTAARK

Når du kører på et motoriseret 
løbehjul... 
bør du være opmærksom på, at du er 
en ny trafikanttype, der ikke afgiver 
nævneværdig støj og kan køre 
hurtigere, end dine medtrafikanter 
nødvendigvis forventer. 

Sørg derfor for at være synlig i 
trafikken. Det gør du for eksempel 
ved at sikre dig, at du får øjenkontakt 
med svingende bilister og ved at 
være tydelig i din tegngivning, så 
andre trafikanter ved, hvad du vil 
foretage dig.

Du skal også altid tilpasse din 
hastighed efter forholdene med 
særligt hensyn til andres sikkerhed 
samt vej-, vejr- og oversigtsforhold. 
Ligesom du har pligt til at udvise 
agtpågivenhed, så der ikke opstår 
farlige situationer.

Husk også, at du er omfattet af 
færdselslovens bestemmelser 
om spirituskørsel og kørsel 
under påvirkning af for eksempel 
bevidsthedspåvirkende stoffer eller 
sygdom.

Når du ledsager... 
et barn under 15 år på et motoriseret 
løbehjul, skal du være myndig og 
kunne overskue trafikken på vegne 
af barnet.

Det er din opgave at give råd og 
vejledning til barnet. Du skal derfor 
befinde dig tæt på barnet – enten 
foran, bagved eller ved siden af. Husk 
at sikre dig, at din placering ikke er til 
gene for øvrige trafikanter.

Som ledsager har du ikke ansvar 
for barnets handlinger. Vær dog 
opmærksom på, at du afhængig 

af omstændighederne kan have 
et erstatningsansvar for egne 
handlinger efter de almindelige 
erstatningsretlige regler.

Når du møder et motoriseret 
løbehjul... 
bør du være opmærksom på, at 
et motoriseret løbehjul kan køre 
hurtigere end andre løbehjul og opnå 
en fart, der svarer til hastigheden 
for cyklister. Du kan derfor blive 
overrasket over farten på dine nye 
medtrafikanter.

Vær også opmærksom på, at et 
motoriseret løbehjul ikke afgiver 
nævneværdig støj. Du bør derfor 
altid orientere dig med andet end 
høresansen.

Du kan blandt andet spotte 
motoriserede løbehjul ved, at de 
skal køre med lys døgnet rundt og 
være udstyret med reflekser, så de er 
lettere at få øje på i trafikken.

Lygtekrav:
Du skal køre med lys hele døgnet. 
Det er desuden et krav, at lygterne 
sidder på løbehjulet, og at der er 
mindst én hvid eller gul forlygte og 
én rød baglygte, som skal kunne 
ses på mindst 300 meters afstand.

Både for- og baglygter må afgive 
blinkende lys, så længe blinkfre-
kvensen er mindst 120 blink pr. 
minut. 

Reflekskrav:
Løbehjulet skal være udstyret med 
reflekser, så der er mindst én hvid 
foran, én rød bagpå og én gul eller 
hvid, der er synlig 
fra begge sider. 



BORGERNÆRT

KONTAKTBETJENTE

SLAGELSE Leder Peter Skriver Flannum-Larsen 41731481 psl004@politi.dk

Skælskør (gl. kommune) Ebbe Henriksen 41328398 ebh002@politi.dk

Skælskør (gl. kommune) Kurt A. Jensen 41328407 kje022@politi.dk

Korsør (gl. kommune) Søren Clemmensen 41328375 scl004@politi.dk

Slagelse (gl. kommune) Inge Jørgensen 41328413 ijo003@politi.dk

SORØ Leder Peter Skriver Flannum-Larsen 41731481 psl004@politi.dk

Hele kommunen Torben Christensen 41378416 tch007@politi.dk

NÆSTVED Leder Jens Bruus 41328174 jbr014@politi.dk

Næstved øst Mette Buck 41731467 mbu010@politi.dk

Næstved vest Steen Toftdal Larsen 41328430 stl001@politi.dk

Næstved nord + Karrebæk Martin Rohdemejer 41328330 mro006@politi.dk

FAXE Leder Jens Bruus 41328174 jbr014@politi.dk

Hele kommunen Jesper Niehues 41328490 jsn001@politi.dk

VORDINGBORG Leder Jens Bruus 41328174 jbr014@politi.dk

Distrikt øst Vibeke Lui Nielsen 41326816 vlo001@politi.dk

Distrikt vest Mads Vinge-Karsberg 93501005 mvi014@politi.dk

Vordingborg (bynært) Richard Naef 41386337 rna002@politi.dk

GULDBORGSUND Leder Helle Kristoffersen 50974342 hkr009@politi.dk

Distrikt vest (Lollandssiden) Anita Mikkelsen 41328102 ami009@politi.dk

Distrikt øst (Falster) Morten A. Jensen 41328189 maj005@politi.dk

LOLLAND Leder Boje Jørgensen 22414827 bjo023@politi.dk

Lolland vest  Thomas Sørensen 41328224 tso009@politi.dk

Lolland øst Lars Kistrup 41386343 lki003@politi.dk
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Sådan ser vores arbejde ud i dit område
Vi arbejder blandt andet med overtrædelser af loven, men vi har også mange andre opgaver, hvor vi hjælper borgerne i forskellige sammen-
hænge, eller hvor vi gennemfører forskellige kriminalitetsforebyggende tiltag. Herunder kan du se, hvilke aktiviteter vi har haft indtil den 31. juli  
2019 i lokalområderne i din kommune. 
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Haft sendt en patrulje til en konkret opgave i lokalområdet (1) 72 51 42 77 130 109 102 67 1.424 114 168 249 60 252 83

Gennemført en Automatisk Trafikkontrol 0 0 3 1 2 0 1 0 1 1 4 2 1 1 0

Tilbudt genbesøg til ofre der har haft mere end 1 indbrud 
indenfor 1 år

0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1

Gennemført konfliktråd mellem gerningsmand og offer 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0

Tryghedsopfølgning (2) 1 1 1 1 2 3 0 2 15 4 6 5 3 0 0

Mobil politistation (3) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0

Antal oprettede sager i alt vedrørende lokalområdet 196 118 221 187 283 275 279 187 2.617 275 1.132 594 182 466 165

• Heraf overtrædelser af færdselsloven 46 8 124 22 73 25 38 29 314 34 638 156 10 171 14

• Heraf andre lovovertrædelser 46 42 35 49 65 77 81 56 514 58 144 125 44 39 55

• Heraf forskellige hændelser (f.eks. brand, berusere, sager 
vedr. dyr, musik til ulempe og bortgåede personer)

36 24 21 33 49 80 61 34 503 62 99 99 62 27 38

• Heraf forskellige bevillinger, tilladelser og godkendelser 9 7 4 15 35 8 18 9 97 19 40 53 14 5 15

Vordingborg Kommune
Områder med ”Borgernært Politi”

STATISTIK
BORGERNÆRT

DIAlogen side 12

1) Omfatter alene de tilfælde, hvor der er sendt en patrulje til 

lokalområdet med henblik på at løse en bestemt opgave. Almin-

delig patruljering eller kørsel igennem området er ikke omfattet, 

og det registreres ikke i vores systemer.

3) Antal gange, hvor den mobile politistation har været placeret 

i området - et besøg foregår oftest på et lokalt knudepunkt af to 

timers varighed, hvor der kan tales om og rådgives om alt, som 

kan være politirelevant.

2) Tryghedsopfølgning er en telefonisk eller personlig henven-

delse til personer, der har været udsat for, anmelder eller har 

været vidne til f.eks. tricktyveri, indbrud, mistænkeligt forhold 

og lignende, og som skønnes at have behov for en opfølgende 

samtale.

4) Tallene for Nyråd 

Lokalråd omfatter hele 

Vordingborg sogn (by).


