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Til:   Grundejerforeningen Kollekolleparken 
Fra:  Emil Hermund 

Tryghedsvandring 17. maj 2018 
 
Deltagere: Ni repræsentanter fra Grundejerforeningen samt Emil Hermund, 
Furesø Kommunes indbrudskoordinator. 
 
Grundejerforeningen Kollekolleparken er en stor grundejerforening med 
mange hustande. Denne tryghedsvandring er den tredje i området. Det er 
placeret mellem Skovlinien, Kollekollevej og skovområdet op mod Fiskebæk. 
 
Området har kun to hovedveje ind i området med en helle, der deler områ-
det i to, hvilket gør adgang i bil begrænset. Herudover er der adgang via en 
del gangstier, der går gennem husstandene og forbinder hele området. Sam-
let set betyder det, at det er et område, hvor man meget hurtigt kan komme 
til og fra. 
 
Observationer 
Vi mødtes i den ene ende af det store fællesareal mellem Skolekrogen og 
Tornekrogen. Her fortalte undertegnede deltagerne lidt om, hvad trygheds-
vandringen gik ud på og hvilke fokuspunkter, en tryghedsvandring har. Ho-
vedformålet med vandringen var at gennemgå de ydre omstændigheder, der 
gør sig gældende for grundejerforeningen og at søge at finde punkter for for-
bedring i forhold til at sikre området bedre mod indbrud i fremtiden.  
 
Symptomatisk for området er, at det er let tilgængeligt og beliggende tæt 
ved større trafikale årer med mange småstier til og fra. Derfor giver området 
i sig selv gode muligheder for hurtigt at komme til og fra. Husene ligger for-
holdsvis tæt på afstikkervejene, hvilket giver gode muligheder for nabohjælp, 
og potentialet for et godt ind- og udsyn er meget stort. På trods af de tæt be-
liggende huse var der generelt på afstikkervejene meget ringe ind- og udsyn. 
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Anbefalinger 
Vi anbefaler, at man i Grundejerforeningen informerer alle beboere om forde-
lene ved frit udsyn ind til grundene. Det er klart, der skal afvejes i hvor høj 
grad, man vil have privatliv, og hvor høj grad man vil have godt ind- og udsyn. 
Det kan løses, ved at man bibeholder ”hyggekroge” væk fra husene, således at 
naboer stadig har udsyn til husets døre og vinduer. Det gælder hele vejen 
rundt om huset. 
 
Vi anbefaler, at naboer taler med hinanden om højden på hækken til de tilstø-
dende grunde. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler en hækhøjde på maksi-
malt 160 cm. Det er klart, at der skal tages hensyn, men det er en væsentlig di-
alog, da udsynet til naboer er lige så vigtigt som udsynet til gade og genboer. 
Her er det vigtigt at pointere, at det handler om at finde en løsning, hvor man 
kan være med. Set udelukkende med indbrudsforebyggelsesbriller vil fuldt ud-
syn til grunden være det mest effektive, men af private hensyn opfordrer vi til, 
at hver enkelt husstand sammen med naboen finder et leje, hvor alle kan være 
med og hvor hensyn til privatlivet sættes forrest. 
 
Vi anbefaler, at man i Grundejerforeningen udvider nabohjælp til hele området 
og på den måde giver hinanden et mandat til at holde øje med alle beboeres 
hjem. Det gode naboskab har ikke blot fordele i forhold til indbrudssikringen, 
men kan også være en grobund for et stærkere naboskab. Det kan være græn-
seoverskridende at kigge ind i naboens have, og derfor er det vigtigt at itale-
sætte, at det må man godt. Det kunne evt. gøres med en kombination af nabo-
hjælp og fælles alarmsystem. Her anbefales det at området deles op i mindre 
nabohjælpsgrupper af 8-10 husstande. Da der kun er adgang via bil i hver ende 
af Skolekrogen, er der rigtige gode muligheder for opsætning af effektive nabo-
hjælpskilte. Det samme gælder for afstikkervejene, der giver rigtig god mulig-
hed for at fortælle uvedkommende, at her passer man på hinanden. En stor del 
af indbrudsforebyggelsen ligger i at fortælle, at her taler naboer med hinan-
den, og at vi holder øje med hinandens huse. Derfor anbefaler vi også, at 
Grundejerforeningen taler med beboerne om, hvordan man med et enkelt 
”goddag” eller ”kan jeg hjælpe med noget” til forbipasserende kan forhindre et 
indbrud. 
 
Vi anbefaler, at der kigges på vinduespartier, døre og havedøre i forhold til 
bedre sikring. Det kan være ydre metalskinner på vinduerne og udskiftning af 
indvendige vridere til låse med nøgler. Det besværliggør tyvens flugt og mulig-
heden for, at han forlader grunden uden tyvekoster, er større. 
 
Et indbrud tager i gennemsnit mellem tre og fire minutter, og indbrudstyven 
går efter det maksimale udbytte med mindst mulig risiko. Ovenstående kan 
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ikke gøre noget ved udbyttet, men naboskabet og enkle tiltag med ind- og ud-
syn samt sikring af døre og vinduer kan reducere risikoen betydeligt. 
 
Vi anbefaler desuden, at beboerne i området gør brug af DNA-mærkning af de-
res ejendele. Politiet må i flere tilfælde aflevere tyvekoster tilbage til tyve, fordi 
det ikke er muligt for dem at sandsynliggøre, at genstandene er stjålet.  
 
I forhold til alarmer er der delte meninger. Der findes mange tilfælde, hvor 
alarmer har stoppet igangværende indbrud, men lige så mange eksempler, 
hvor det ingen effekt har haft.  Det anbefales, at der bliver tænkt i alarmløsnin-
ger, der inddrager nabonetværket. Der findes mange naboalarmløsninger, hvor 
både husets beboere og naboer modtager SMS-er, hvis alarmen går. 
 
 
Følgende eksempler tager udgangspunkt i områdets generelle beskaffenhed.  
 
Eksempel 1. 
 

 
 
Billedet viser en del af det grønne areal midt i området. Området er omkranset 
af boliger og en børneinstitution. Området er let tilgængeligt via stier, der for-
binder hele boligområdet. Boligerne, der grænser op til dette grønne areal, er 
kendetegnet ved meget høje hække, der gør det rigtig svært at kigge ind og ud. 
Det samme gør sig gældende for de stier (billede 2) der forbinder området. 
 
Det betyder, at man meget let og hurtigt kan komme fra boliger på de om-
kringliggende veje og ind på en sti og forsvinde via arealet i midten. Her kan 
man med fordel tale med naboer om at øge ind- og udsynet på stierne og ved 
arealet i midten. Her bør ind- og udsyn til stierne have første prioritet, da de 
gør det muligt at forsvinde meget hurtigt. 
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Eksempel 2. 

 
Her ses én af afstikkervejene langs Tornekrogen. Disse er i vid udstrækning ens 
af udseende og har samme udfordringer. Husene ligger meget tæt på hinan-
den, hvilket ofte betyder, at husene og særlig haverne afskærmes mod nabo-
erne. Her er særlig de inderste ejendomme udsatte, da der ved disse er dårligst 
ind- og udsyn, og man vil meget hurtigt kunne forsvinde. Her kan det være en 
rigtig god idé at åbne op særligt ud mod vejen og naboerne på forsiden af hu-
sene. Da husene ligger tæt, vil en lav hækhøjde virke voldsom for rigtig mange. 
Derfor kan man med fordel tale med sine naboer om at oprette områder langs 
hækken, hvor der er frit udsyn. 
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Her kan man med fordel installere udendørs lys med bevægelsessensorer. Det 
kan være tryghedsskabende, når lyset tænder i carporten, og afskrækkende for 
eventuelle indbrudstyve. Men kun hvis naboerne har udsyn. 
 
 
Eksempel 3. 
På de to efterfølgende eksempler ses to boliger med meget ringe ind- og ud-
syn. Den ene ligger direkte ud til vejen, og det andet hus ligger bagerst på en 
afstikkervej. Begge huse har nærtliggende naboer med potentiale for godt ind 
og udsyn. 
 

 
 
Det fremgå tydeligt af ovenstående billede, at ind- og udsyn både til og fra 
denne bolig er meget ringe. Der kan være mange forbehold og hensyn at tage, 
når der arbejdes med indbrudsforebyggelse og i særlig grad ind- og udsyn. Her 
handler det om at skabe de dårligst mulige arbejdsbetingelser for indbrudsty-
vene, og her er lavere hække, færre steder at gemme sig og bedre ind- og ud-
syn til naboer vigtige forhold. 
 
Her kan man sænke hækken med omkring 20 cm og at fjerne skuret ved car-
porten for at skabe blik hele vejen langs huset. Alternativt kan man sikre, at na-
boerne til siden har et godt overblik over grunden. 
 
Grunden, som den fremstår her, giver gode uforstyrrede arbejdsbetingelser så 
et godt naboskab og klare aftaler om at kigge ind, parkere bilen i carporten ved 
ferier, tømme postkassen ved ferie osv. er en nødvendighed. Forbipasserende 
og genboer vil ikke kunne afbøde potentielle indbrud. 
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Huset på ovenstående billede ligger bagest på den afstikkervej, der er vist i ek-
sempel 2. Her fremgår det tydeligt, ligesom ved første billede i eksempel 3, at 
man meget hurtigt kan forsvinde ind i haven. Samtidig har de bageste huse på 
afstikkerne en ekstra udfordring, da der i bunden af hver afstikkervej går en af 
de forbindende stier. 
 
Her kan man overveje af fjerne de forreste buske og eventuelt rykke dem læn-
gere tilbage i haven for at skabe klart ind- og udsyn til husets hoveddør. Herud-
over vil udendørs lys med sensor være effektivt. 
 
 
Eksempel 4 

 
På den ene side af Tornekrogen ligger en del af husene under gadeniveau. Her 
er der to løsninger, vi kan anbefale. Den første løsning er at skabe meget klart 
overblik over haven og grunden. Denne løsning efterlader dog ikke meget 
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privatliv. Den anden løsning er at sikre, at man ikke har adgang fra Tornekro-
gen og ned i haven, og samtidig sikre, at naboer på samme niveau, bagtil og til 
siderne, har et rigtig godt ind- og udsyn. 
 
 
Furesø Kommune anbefaler, at grundejerforeningens medlemmer går ind på 
http://www.furesoe.dk/indbrud. Her findes gode råd og vejledninger fra 
både Politi, Nabohjælp og Det Kriminalpræventive Råd. 


