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Kollekolleparken med i Kommunens indbrudsindsats 

 

Grundejerforeningen er kommet med i Furesø Kommunes borgerfølgegruppe om indbrud. Gruppen omfatter politiet, 

borgmesteren, embedsmænd fra Kommunen og repræsentanter fra visse større grundejerforeninger i Værløse og 

Farum. Kollekolleparken er inviteret ind i gruppen på baggrund af dels vores størrelse med 245 medlemmer og 

omkring 800 beboere, hvilket gør vores forening til en af de største i Kommunen, dels vores indsats mod indbrud. 

På følgegruppens seneste møde orienterede Nordsjællands Politi om udviklingen og om indsatsen. Hovedpunkterne var 

følgende: 

• Antallet af indbrud (år til dato) i Furesø Kommune er faldet med en tredjedel i forhold til samme periode 

sidste år. Glædeligt, men antallet er fortsat ubehageligt. 

• I de senere år har der været gennemsnitligt 15 indbrud pr. 1.000 indbyggere pr. år. 

• Værløse er mere udsat end Farum-delen af Kommunen, muligvis til dels som følge af boligernes fordeling 

på villaer, rækkehuse og lejligheder. 

• Furesø Kommune har en forholdsvis høj tilslutning til Nabohjælp, og antallet af tilmeldte fortsætter med 

at vokse støt. 

• De mest almindelige tyvekoster er smykker, kontanter og sølv. Designer-møbler er ikke det store hit, som 

ellers ofte fremhævet i medier. Små ting er lettere at løbe med end en lænestol. 

• Mange mennesker tænker ikke på at opbevare valuta lige så forsigtigt som andre kontanter. 

• Indbrudstyvenes mest benyttede metode er at knuse en rude. 

• Indbrud varer typisk ganske få minutter. 

• Vores områdes største vej, Skolekrogen, er ikke længere på Top 10 over de mest ”besøgte” veje i Værløse. 

Politiinspektøren og politikommissæren, der deltog i mødet i følgegruppen, orienterede om oprettelsen af en 

indbrudsenhed med tyve medarbejdere. Enheden omfatter efterforskere, operative betjente og analytikere, som 

arbejder systematisk på at nedbringe antallet af indbrud i vores område. Man målretter indsatsen på baggrund af de 

mønstre, som analyserne afdækker. 

Vi håber, denne orientering er til nytte og inspiration, og bestyrelsen vil fortsat have Tryghed som et fokusområde. 

Flere initiativer overvejes, heriblandt flere af de tryghedsvandringer, vi arrangerede i foråret sammen med 

Kommunens sikringskonsulent. Grundejerforeningen medvirker endvidere i arbejdet i borgerfølgegruppen, hvor vi er 

repræsenteret af bestyrelsesmedlem Henning Rostung. Han kan kontaktes med ideer og synspunkter på 

kasserer@kollekolleparken.dk. 
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