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Til: Grundejerforeningen Kollekolleparken 
Husstande på Gartnerkrogen, Ll. Værløsevej og Brådervej. 
Fra: Emil Hermund 

Tryghedsvandring onsdag den 26. april  
 
Antal deltagere: 12 medlemmer fra grundejerforeningen samt Emil Her-
mund, Furesø Kommunes indbrudskoordinator. 
 
Grundejerforeningen Kollekolleparken er forholdsvis stor, med mange hus-
stande. Den er placeret meget tæt på større trafikårer, hvilket gør det nemt 
at komme til og fra hurtigt. 
 
Observationer 
Vi mødtes ved indgangen til Gartnerkrogen i Værløse, hvor undertegnede 
fortalte deltagerne lidt om, hvad tryghedsvandringen gik ud på og hvilke fo-
kuspunkter, en tryghedsvandring har. Hovedformålet med vandringen var at 
gennemgå de ydre omstændigheder, der gør sig gældende for grundejerfor-
eningen og at søge at finde punkter for forbedring i forhold til at sikre områ-
det bedre mod indbrud i fremtiden.  
 
Symptomatisk for området er, at det er let tilgængeligt og er beliggende tæt 
ved større trafikale årer, hvilket betyder, at området er meget ledt tilgænge-
ligt. Derfor giver området i sig selv gode muligheder for hurtigt at komme til 
og fra. Husene ligger forholdsvis tæt, hvilket giver gode muligheder for nabo-
hjælp, og potentialet for et godt ind- og udsyn er meget stort. På trods af de 
tæt beliggende huse var der generelt set i hele området meget ringe ind- og 
udsyn. I flere tilfælde slet ingen. 
 
Den seneste tid har Kollekolleparken oplevet en stigning i antallet af indbrud, 
og grundejerforeningen befinder sig pt. på Nordsjællands Politis liste over 
områder i Furesø med flest indbrud. Derfor blev der på vandringen talt om et 
fælles alarmsystem med varsling til naboer via SMS. Grundet Kollekollepar-
kens størrelse kræver det et større arbejde på grundejerforeningsniveau, 
men er en effektiv løsning hvis foreningen deles op i mindre nabohjælpsfæl-
lesskaber.  
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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, at der skal opvejes, 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 huset 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 her en hækhøjde på 
maksimalt 160 cm. Det er klart, at der her skal tages hensyn, men det er en 
væsentlig dialog, da udsynet til naboer er lige så vigtig som udsynet til gade og 
genboer. 
 
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 fordele i forhold til indbrudssikringen, men det 
kan også være en grobund for et stærkere naboskab. Det kunne evt. gøres med 
en kombination af nabohjælp og fælles alarmsystem. Her anbefales det, at om-
rådet deles op i mindre nabohjælpsgrupper af 8-10 husstande. 
 
Vi anbefaler, at der kigges på vinduespartier, døre og havedøre i forhold til 
bedre sikring heraf. Det kan være ydre metalskinner på vinduerne og udskift-
ning af indvendige vridere til låse med nøgler. Det besværliggør tyvens flugt og 
muligheden for, at han forlader grunden uden tyvekoster, er større. 
 
Vi anbefaler, at beboerne i området gør brug af DNA mærkning af deres ejen-
dele. Politiet må i flere tilfælde aflevere tyvekoster tilbage til tyven, fordi det 
ikke er muligt for dem at sandsynliggøre, hvorvidt genstandene er stjålet eller 
ej.  
 
Alt i alt var det vigtigste og største punkt på tryghedsvandringen: Ringe ind- og 
udsyn til naboerne. I flere tilfælde var der slet ingen. Det er vigtigt at pointere, 
at et godt ind- og udsyn til vejen ikke har nogen mærkbar effekt, hvis naboerne 
intet ind- og udsyn har. Skal man bringe indbruddene ned i området, er det 
her, man først bør sætte ind. 
 
Følgende eksempler tager udgangspunkt i netop den ringe udsigt og områ-
dets generelle beskaffenhed.  
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Eksempel 1 
De tre nedenstående billeder er alle symptomatiske for en stor den af områ-
det. På de to første billede er det tydeligt, at her er ingen eller meget ringe mu-
lighed for ind- og udsyn. Det sender et signal om, at her er der meget begræn-
set nabohjælp, og en potentiel indbrudstyv vil meget hurtigt komme fra vejen 
og ind på grunden. Her vil vedkommende være fuldstændig skjult for naboer 
og forbipasserende. 

 
Det sidste billede i eksemplet er en smule anderledes. Her er grunden nedsun-
ket i forhold til vejen. Det betyder, at lavere hække vil være særlig vigtig her og 
vil kunne nedskæres til under det anbefalede niveau. 
 
Husstanden her er ellers en hjørnegrund og har stort potentiale for ind- og ud-
syn til forbipasserende og naboer. 
 
Generelt for dette eksempel er, at naboer og forbipasserende har stort set in-
gen mulighed for at se ind på grunden. Det giver en indbrudstyv optimale ar-
bejdsvilkår. 
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Ifølge Det Kriminalpræventive Råd vil en indbrudstyv give op efter pågældende 
har forsøgt at tilgå en husstand gennem døre/vinduer etc. efter to minutter. 
Ved husstande med så ringe ind- og udsyn som ovenstående vil en indbrudstyv 
ikke være bekymret for denne tidsgrænse. Her er der god tid, da hverken na-
boer eller forbipasserende har mulighed for at opdage og afbryde et potentielt 
indbrud. 
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Eksempel 2 
Følgende eksempel er en smule anderledes end de øvrige huse i området. På 
Gartnerkrogen ligger der 4-5 husstande med endevæggen placeret ud mod ve-
jen, hvortil der ingen vinduer er. Da ind- og udsyn ikke er en mulighed her, er 
det ekstra vigtigt, at der tages udgangspunkt i et godt ind- og udsyn til nabo-
grundene. 
 
I dette eksempel er der meget ringe ind- og udsyn til naboerne. Beplantningen 
og udestuerne fungerer tilsammen som en rigtig god afskærmning for naboer 
og forbipasserende. Da udestuerne er svære at gøre noget ved, kan man med 
fordel fjerne store dele af beplantningen foran husene og ind til nabogrun-
dene. For at undgå fuldt ind- og udsyn til hinanden kan naboerne her med for-
del aftale tilstødende områder, hvor der er frit udsyn, og hvor der ikke er.  
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Eksempel 3 
Dette eksempel viser en lille afstikkervej, hvor fire husstande har indgang me-
get tæt på hinanden. Det er symptomatisk for denne type nabohuse, generelt, 
at der er meget ringe udsyn til indgangspartierne. På trods af, at husene ligger 
meget nær hinanden, vil man forsvinde ind på én af de fire grunde meget hur-
tigt, uden naboerne har mulighed for at opdage noget. Særlig de to bageste 
husstande er udsat, da deres carporte blokerer for al ind- og udsyn. 
 

 
 
Man bør her tænke i at åbne afstikkervejen op ved at klippe hækkene langs ve-
jen ned, så der kommer udsyn fra de forreste husstande ud til vejen, samt 
overveje carportenes udformning på de bageste husstande. 
 
På en lille afstikkervej som denne kan nabohjælp og alarmfællesskab være eks-
tremt effektiv netop på grund af de meget tæt beliggende huse. 
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Eksempel 4 
Her er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe godt ind- og udsyn. Det er 
klart, at man skal finde en løsning, der passer til ens temperament og behov 
for privatliv, men løsningen her giver rigtig svære arbejdsbetingelser for ind-
brudstyven. 

Denne løsning virker bedst, hvis tilstødende naboer og genboer har middel til 
godt ind- og udsyn. Derfor er det igen væsentligt at naboer taler sammen og 
finder et kompromis, der tager hensyn til det største behov for privatliv. 
 
 
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. 


