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Kære alle Tryghedsambassadører 

De sidste måneder har været begivenhedsrige, hvor flere nye ambassadører er blevet en del af netværket. Det har 

særligt været som et led i at forebygge, at der opstår utryghed omkring de nye asylcentre. Vi er glade for at have et 

etableret netværk, som virkelig kommer til sin ret i en situation, hvor mange borgere føler sig usikre og utrygge, og vi 

håber at samarbejdet via dette netværk kan have en positiv effekt.  

Vi har inviteret jer alle til fællesmøde på den lokalstation, I er tilknyttet i løbet af april og maj. Vi håber, at mange af 

jer har tid, lyst og mulighed for at deltage i møderne, og vi glæder os til at se jer. Inden sommerferien vil vi også invi-

tere til et kredsdækkende møde for jer alle, som vi vil afholde på vores splinternye politigård i Holstebro.  

 

Indstillet til den Kriminalpræventive Pris 2016 

Vi har glædet os til at kunne fortælle jer, at Tryghedsambassadør-projektet er en ud af 4 nominerede til at vinde Den 

Kriminalpræventive Pris 2016.  Vi er glade og stolte over, at det arbejde - I som ambassadører og vi som Politi - gør 

sammen møder denne anerkendelse. Vi tror på, at det fremtidige forebyggende arbejde kommer til at bestå af net-

værk som vores, og vi glæder os til fortsat at udvikle samarbejdet sammen med jer. Prisen bliver overrakt på en stor 

temadag d. 14 april og vi lover naturligvis at give jer besked, hvis vi vinder! 

Side 1 

 

Tryghed hvor vi bor 

Sådan lyder temaet for ”Den Kriminalpræventive Dag 2016”, som arrange-

res af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden. Det er Danmarks største 

kriminalpræventive arrangement for fagfolk og eksperter. I  programmet 

fremgår det: 

”Nogle by og boligområder er mere udsatte for kriminalitet end andre. Og 

nogle beboere føler sig utrygge, fordi de tror, at der er flere indbrud i deres 

boligområde, end der reelt er. Vi giver nogle bud på, hvordan kriminalitet og 

utryghed kan nedbringes, hvis myndigheder og lokale partnere arbejder 

sammen. 

Vi sætter fokus på indbrud i privat beboelse, og hvordan man bedst sikrer 

sin bolig. Vi kommer omkring betydningen af det lokale samarbejde i arbej-

det med at fremme trygge by- og boligområder. Medborgerskab og nabo-

skab sættes på dagsordenen, og vi hører om, hvordan vi sammen tager an-

svar for vores by- og boligområder”. 

Tryghedsambassadører på programmet 

Midt og Vestjyllands Politi er blevet bedt om at holde et oplæg på temadagen omkring vores Tryghedsambassadør-

initiativ. Vi er rigtig glade for at få mulighed for at fortælle om, hvordan vi arbejder i ambassadør-netværket, hvilken 

værdi det giver og også hvilke udfordringer, vi har oplevet. Foruden oplægget er vi blevet bedt om at have en stand, 

hvor vi i alle pauser i løbet af dagen er klar til at fortælle mere dybdegående om netværket.  



Side 2 

 

Hvorfor sker trafikulykkerne? 

For høj hastighed og for dårlig orientering er de hyppigste forklaringer på, at trafikulykkerne sker. Det viser en tvær-

analyse af de alvorligste trafikulykker i Danmark, som Havarikommissionen har dybdeanalyseret i løbet af de sene-

ste 13 år.  

 

For høj hastighed og for dårlig orientering medvirker hver især til op mod halvdelen af de 291 ulykker 

 

Andre hyppige trafikantfejl:  

 Uopmærksomhed 

 Fejlvurdering, 

 Forkert reaktion 

 Spirituspåvirkning 

Disse faktorer er også fremtrædende, hvad angår årsagerne til de alvorlige trafikulykker.  
 

Stort set alle ulykkerne kunne have været undgået, hvis trafikanterne ikke havde lavet fejl. Det betyder ikke, at trafik-

sikkerheden bedst forbedres ved alene at påvirke trafikanternes adfærd. Gennem bedre indretning af veje er det ofte 

muligt at forebygge eller afbøde konsekvenserne af de fejl, trafikanterne laver. 

 

Vejsagsbehandling - hvad indebærer det? 

I færdselspolitiet er der et vejkontor, som i tæt samarbejde med kommune, vejdirektorat og borgere har til opgave at 

behandle vejsager. Her kan eksempelvis nævnes:  
 

 Vejlede i udformningen af- og godkende kommunale parkeringsbekendtgørelser 

 Godkende projekter og skilteplaner i.f.b. med vejprojekter. 

 Sikre fælles retningslinjer til vurdering af trafikfarlige skoleveje. 

 Foretage vejteknisk evaluering efter færdselsuheld med dræbte eller alvorligt tilskadekomne. 

 Vurdere trafikforhold ved nye lokalplaner. 

 

Nyt fra færdselsafdelingen 
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Typiske fremgangsmåder indenfor tricktyveri-området 

 

Veksle-tricktyveri 

G-mand/-mænd kommer ind i en butik  og vil købe en mindre ting. Man betaler f.eks. med en 1.000 kr. seddel og får 

penge tilbage. Man vil nu gerne have penge tilbage i € i stedet, og hvis butikken ikke kan det, vil man annullere 

handlen. I forbindelse med tilbagebetalingen, hvor kunden får 1.000 kr.-sedlen, og burde levere byttepengene tilba-

ge til ekspedienten, har man ved fingernemhed listet f.eks. en 500 kr.-seddel ned i lommen, så den mangler i de 

returnerede byttepenge. 

En variant: G-mand i en butik ønsker at veksle en række mindre sedler til større, f.eks. 20 100-kr. sedler til to  tusind-

kronesedler. Her kan der mangle nogle sedler ved den endelige overdragelse til ekspedienten, hvis g-manden står 

og ”tæller op” for ekspedienten.  

 

Oddset-svindel 

G-mand kommer ind og vil købe oddset-kuponer. Handlen fortrydes, og kuponerne skal leveres tilbage. I stedet for 

at levere de dyre og aktuelle oddset-kuponer tilbage, har g-manden held til at returnere nogle gamle billige eller ud-

løbne kuponer, hvorefter g-manden forsvinder med de dyre og gyldige kuponer.  

 

Pinkode-afluring 

En g-mand udser sig i et supermarked typisk en ældre kvinde, der handler. G-manden stiller sig lige efter kvinden i 

kassekøen, og når hun – typisk ikke særlig skjult – indtaster pin-koden, aflures det af g-manden. Efter kassepassa-

gen henvender g-manden eller en medg-mand sig til kvinden under påskud af at spørge om noget eller lignende, og 

herunder stjæler en g-mand pungen med dankort eller oven i købet kun dankortet. Herefter hæves inden for den før-

ste time større beløb under anvendelse af rette kode.   

 

Simpelt tyveri 

En g-mand udser sig i et supermarked typisk en ældre kvinde, der handler. Ofte har disse kvinder deres taske ståen-

de åben i indkøbsvognen/rollatoren, og når kvinden vender sig bort et øjeblik, stjæler g-manden pungen fra tasken.  

 

Bortledning/påskud 

En g-manden henvender sig til en ekspedient i en butik og lokker pgl. væk fra kassen under påskud af at ville spørge 

om noget i fortovsudstilling eller længere inde i butikken. Når kassen er fri, stjæler en medg-mand fra kassen.  

 

Hjemmehjælper/påskud 

En g-mand henvender sig på bopælen hos en ældre borger, typisk en kvinde, og giver en forklaring om at være fra 

kommunen - hjemmehjælper eller sygeplejerske. Man skal gerne se på afløbet, el-anlægget, tilse borgerens forbin-

ding eller lignende. Under forløbet ser g-manden – eller en medg-mand – sit snit til at stjæle penge eller smykker fra 

borgerens skuffe eller taske.  

 

 

Nyt fra analyseafdelingen  



Anklagemyndigheden på Twitter  

Side 4 

 

 

Anklagemyndigheden (AM) fra Midt og Vestjyllands Politi er 

kommet på Twitter. AM har valgt at benytte denne platform 

af flere årsager. Først og fremmest fordi man har nogen vigti-

ge budskaber, som eksempelvis at fortælle hvordan forskel-

lige kriminalitetsformer fører til dom. Dette budskab ønsker 

man at videregive til en bred målgruppe. Twitter er en god 

måde at kommunikere med både journalister, politikere og 

almindelige borgere, og på den måde opstår der mulighed 

for, at budskaber når længere ud end ved blot at være refere-

ret i aviser. Du kan se eksempler på tweets fra AM her, og 

har du en Twitter-profil, så har du mulighed for at følge den-

ne konto og løbende blive orienteret om nyt fra denne del af 

politiets virksomhed. 


