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Lokalpolitiets fokus er på initiativer, der er med til at øge politiets 

synlighed, højne trygheden og etablere relationer i lokalsamfun-

dene, ligesom der er fokus på at finde løsninger i tæt samarbej-

de med eksterne samarbejdsparter. 

Ved udgangen af 2020 blev en ny flerårsaftale for politiet for-

handlet på plads. Aftalen lægger op til en styrkelse af politiet 

med fokus på nærhed, kvaliteten i sagsbehandlingen, proaktiv 

efterforskning og på forebyggelse af kriminalitet.   

Flerårsaftalens mantra ”mere af det nære og bedre til det 

svære” taler netop ind i det fokus, som Lokalpolitiet har arbejdet 

indgående med de senere år. ”Nærheden” afspejles i tankegan-

gen omkring et borgernært politi. Politikredsen har nu som led i 

aftalen fået en ny nærstation i Dianalund og endnu en er på vej 

ved Motalavej i Korsør. Desuden er nærstationen i Sorø blevet 

udvidet i bemanding og i åbningstid. 

Politikredsens Operative FORebyggende enhed - OFOR – er 

senest styrket med fire medarbejdere, således at politikredsen 

Fokus på synlighed, tryghed og relationer i lokalsamfundene

- og bedre til - og bedre til det svære  det svære  
Mere af Mere af det næredet nære

dækkes af en OFOR-enhed i nord, midt og syd -  p.t. i alt 15 med-

arbejdere.

OFOR-enhederne udgør kittet mellem Beredskabet (patruljebi-

lerne) og Lokalpolitiet, og den placering har vist sig at give rigtig 

god mening. Medarbejderne i OFOR arbejder ofte eftermiddag 

og aften, men er til forskel fra Beredskabet ikke bundet op af 

Vagtcentralens krav til, hvilke opgaver der skal løftes. Det bety-

der, at der er ressourcer til arbejde med lokale problemstillinger 

og relationsarbejdet.

Med ”… bedre til det svære” kom også et forstærket fokus på 

arbejdet med ofre for kriminalitetsformerne vold i nære rela-

tioner, voldtægt, æresrelaterede forbrydelser og stalking. En 

specialiseret enhed i hver politikreds skal arbejde målrettet både 

med de konkrete sager og med en dybere indsigt i ofres traume-

reaktionsmønstre. Her i politikredsen udgøres denne speciali-

serede enhed nu af en psykolog, en socialrådgiver og en erfaren 

efterforsker.
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NÆRPOLITIET

Nærpolitistationen, der skal dække Dianalund, Stenlille og Ruds-Vedby, blev åbnet med 
pomp og pragt – og 500 citronmåner med flag i

Dianalund åbnede til folkefest
Nærpolitistationen, der skal dække Dianalund, Stenlille og Ruds-
Vedby blev åbnet med pomp og pragt – og 500 citronmåner med 
flag i.

Tre små drenge nød et pølsebrød, mens de slængede sig i en pa-
truljebil, der var parkeret midt på torvet inde i Dianalundcentret på 
åbningsdagen, 4. oktober. De var mindre interesserede i justits-
ministeren, der kort forinden havde klippet det røde bånd over og 
dermed markeret åbningen af den nye nærpolitistation. De havde 
heller ikke lyttet til borgmesterens tale. 

For dem handlede åbningsdagen om pølsebrød, juicebrikker – og 
at få lov til at trykke på alle knapperne inde i politibilen, uden der 
kom nogen og beskyldte dem for at lave ballade.

Lidt tidligere havde de siddet på politimotorcyklen og også set 
dronen hæve sig 100 meter lodret op i luften ude fra parkerings-
pladsen. De var blevet lidt forskrækkede, da politihunden havde 
gøet meget vredt, idet de gik over mod bagenden af den bil hvor 
den sad i sit bur. Men den gjorde jo ikke noget, så det var lidt ke-
deligt og derfor var de gået videre på deres opdagelsesfærd, alt 
imens tre sæt forældre holdt øje med dem på afstand. 

Forebyggende arbejde 
De måske kommende politiaspiranter var tre blandt anslået 
5-600 borgerne, der havde valgt at bruge et par timer en efter-
middag i Dianalunds bymidte, hvor den nyrenoverede nærstation 
skal udgøre base for to kollegers lokalpolitiarbejde. Anders Grøn-
bech og Kasper Nygård har begge god tilknytning til området i 
forvejen, men nu starter opgaven med at gøre sig selv kendte i 
lokalområdet, så det forebyggende og tryghedsskabende arbejde 
kan bære frugt. 

- Ud over åbningstiden, hvor vi skal bemande ekspeditionen, skal 
vi arbejde forebyggende i området. Både om dagen og om afte-
nen, så vi kan komme ud og møde de unge, der hvor de er. Det 
bliver simpelthen fantastisk at komme så tæt på borgerne, siger 
Anders Grønbech om sine forventninger til den nye opgave.

Politisk forlig 
Landet over åbner 20 nye nærpolitistationer som en del af den 
politiske aftale mellem regeringen og dansk politi. I vores politi-
kreds betyder det en styrkelse af bemandingen og åbningstiden i 
Sorø, en nærpolitistation ved Motalavej i Korsør – og altså åbnin-
gen af den lille station i Dianalund som det første.

Den nye nærpolitistation i Dia-

nalundcenteret blev åbnet den 4. 

oktober 2021 med deltagelse af 

borgere i alle aldre
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NÆRPOLITIET, fortsat
Politidirektør, Lene Frank: 
- Det er en politisk beslutning om et mere nært politi, som vi er rig-
tig glade for. Vi får nogle flere betjente til at bemande stationerne, 
og vi kommer meget tættere på borgerne med en lille lokalstation. 
De to betjente kommer til at færdes fast i det her område. De læ-
rer området at kende og borgerne lærer dem at kende. Dianalund, 
Stenlille og Ruds-Vedby er et område som vi måske ikke har væ-
ret helt så tæt på, fordi vores nærmeste station ligger i Sorø.
 
For kommunen bliver den øgede tilstedeværelse for politiet også 
taget godt imod. Gert Jørgensen, borgmester i Sorø:
- Det er en stor glæde og det kan man også mærke på de borgere, 
der er her i dag. Det her med politiets synlighed, det skaber tryg-
hed og der er ingen tvivl om at det her skaber et kæmpe løft til 
Dianalund. De unge ser politiet her i centret og vi kan se fra Sorø 
at det har en effekt. Jeg er helt sikker på at vi vil se at kriminali-
tetsbilledet vil ændre sig i en positiv retning.

Tilbage i Dianalund igen
I sin tale nævnte justitsminister Nick Hækkerup også, at åbningen 
i Dianalund faktisk er en genåbning:
- Jeg ved godt at der før har været en politistation i Dianalund, 
som så blev lukket i 2015. Nu flytter politiet så ind igen i Dia-
nalund, hvor rigtig mange borgere kommer til daglig. Og det er en 
udvikling, som jeg er rigtig glad for. Hvis vi skal have styr på krimi-
naliteten lokalt, så kræver det et politi som er tæt på borgerne, et 
politi som kender lokalområdet godt og som kommer på skolerne, 
i ungdomsklubberne og snakker med folk. Og som har en ide om 
hvor man skal tage fat når noget skal opklares. I den proces, der 
har kørt de sidste år, hvor meget skulle centraliseres, for at spare 
penge og effektivisere, dér tabte vi noget. Vi tabte noget nærhed 
og noget lokalkendskab. Og vi tabte noget af det, som er så vigtigt 
for at være tryg og føle at man hører til et sted. Og når vi nu åbner 
20 lokalpolitistationer landet rundt, så er det præcis for at bringe 
politiet tættere på borgerne igen.

Pr. 1. februar 2022 blev næsten alle coronarestrik-
tioner ophævet, og de fleste kunne vende tilbage til 
en mere normal dagligdag.

Således blev skolegangen genoptaget, kulturaktivi-
teter og lignende genåbnede, hjemmearbejdende 
begyndte at møde op på arbejdspladsen, og der-
med kom der flere biler på vejene igen.

Smittetallene er endnu høje, men de fleste nøjes 
med milde symptomer.

Politiets faste undervisning på skolerne er genopta-
get ligesom mange udskudte generalforsamlinger 
skal afvikles, hvilket giver mulighed for at bestille 
et foredrag til grundejerforeningen om indbruds-
sikring, tricktyveri, svindel på nettet eller andre rele-
vante emner, hvor politiet kan bidrage.

På vej mod normal dagligdagPå vej mod normal dagligdag

DIAlogen

DIAlogen er et nyhedsbrev, der udsendes to gange årligt. 

Redaktion: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
E-mail: ssj-forebyggelse@politi.dk
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BESTIL EN BETJENT

Bestil en betjent
Er der brug for et foredrag så ring til din lokale kontaktbetjent (se 
bag i bladet) eller gå ind og bestil på https://politi.dk/bestil-en-
betjent/bestil-et-foredrag
 

Artikelen fra Folketidende omhandler et borgermøde i Maribo 6. 
oktober 2021, som blev stablet på benene efter flere indbrud i 
et lokalområde – det er nu mange måneder siden, der har været 
indbrud i de nævnte områder.

Stort fald i antallet af 
indbrud
Corona og dermed meget hjemmearbejde har 
været en medvirkende årsag til en kraftig ned-
gang i antallet af indbrud, men også bedre sik-
ring af vores boliger og brugen af Nabohjælp 
har samlet set sænket indbrudsraten.

Som det ses, har Sydsjællands og Lolland-Fal-
sters Politi oplevet et fald på ca. 20% i 2021 i 
forhold til 2020.
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FOLKETIDENDE : ONSDAG  6. OKTOBER 2021

MIDTLOLLANDLOLLANDS-REDAKTIONENSagerne fra Havesangervej er hverken glemt eller begyndt at samle støv. Der bliver fortsat efterforsket,  
lød beskeden til de berørte husejere fra lederen af Nakskov Lokalpoliti, Joakhim Møss 

MARIBO For husejerne 
på Havesangervej og Søndre Boulevard har 2021 ikke været noget specielt behageligt år. Frem til 30. september var der begået 16 indbrud på de to veje, 6 på Havesangervej og 10 på Søndre Boulevard.

På opfordring fra Chris Christiansen, der er for-mand for grundejerforenin-gen på Havesangervej, hav-de Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tirs-dag inviteret til borgermø-de for beboere fra det hårdt ramte kvarter i det østligste Maribo.
Nok er både Nakskov og Rødby hårdere ramt af ind-brud end Maribo, men hos Nakskov Lokalpoliti for-står man godt bekymringen hos borgerne i det hårdt ramte kvarter.

Politiet har øget patrulje-ringen, og grundejerfor-eningen har selv betalt for et vagtværn, og det ser ud til at have hjulpet, for de se-neste par måneder har der ikke været yderligere ind-brud.

Politiet vil dog gerne have hjælp til at opklare sådan-ne indbrud, og lederen af Nakskov Lokalpoliti, Joak-him Møss, opfordrer derfor alle til at holde øjne og ører åbne.
- Det er vigtigt, at alt bli-ver anmeldt. Alle informa-tioner skal sendes videre, og man skal ikke gå rundt og tænke på, om den oplys-ning måske er for lille. Det kan være lige nøjagtigt det, 

som vi mangler at få at vide for at opklare sagen, for-klarede han til de knap 40 fremmødte.
Grundejerforeningens 

formand, der selv har en fortid hos politiet, huskede sine naboer på, at ingen kender kvarteret bedre end dem.
- Vi kender normalbille-det, så hvis vi ser noget usædvanligt, så læg ekstra mærke til det. De indbruds-

tyve, som har været her, har sikkert været i dagslys og udset sig husene.
Man behøver ikke alle detaljer, som eksempelvis hele registreringsnumme-

ret på en bil. Nogle gange er det nok bare at huske farven og modellen.
Til borgermødet var der også besøg af ofrebyggel-seskonsulent Karsten Niel-

sen fra Bo trygt!, der er en indsats, som arbejder på at nedbringe antallet af ind-brud drastisk.
Det kan ske ved at sikre husene meget bedre, for undersøgelser viser, at dan-skerne slet ikke sikrer hu-sene godt nok. Men faktisk kan man komme langt ved bare at skabe sammenhold på vejen og hilse på dem, man møder - også dem, som man ikke kender. En indbrudstyv vil nemlig ikke ses eller bemærkes.

Endelig opfordrede han til at bruge Nabohjælp, der også er med til at holde ind-brudstyvene væk.

PALLE NEVAD FRANDSEN 
pnf@ftgruppen.dk

Borgermøde fulgte op på sommerens indbrudsbølge i det østlige MariboLæg mærke til det usædvanlige

Emnet var alvorligt, men stemningen var god ved borgermødet på Blæsenborgskolen. 
Foto: Claus Hansen

Lars Kistrup og Joakhim Møss fra Nakskov Lokalpoliti kunne fortælle om udviklingen i ind-
brud på Lolland i år. Efter et 
meget stille 2020, hvor hele 
landet havde færre indbrud, er tallene igen på vej op. 
Foto: Claus Hansen

Karsten Nielsen fra Bo trygt! 
gav gode råd til, hvordan man sikrer sit hus. Det kan være 
ekstra låse og hasper, alarm 
eller et sammenhold blandt 
naboerne.  
Foto: Claus Hansen

Indbrud i privat beboelse 2020-2022. Kilde: Politiets Qlikview - indbrudsoverblik.

2020 2021 2022
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INDBRUD

• Stærke låse på alle yderdøre - har du en lås med rund nøgle så er det nok tid til udskiftning til en mere sikker lås, der kan kendes på 

et kantet nøglehoved

• Dobbeltlås afskrækker indbrudstyven da det kræver nøgle for at komme ud af døren med tyvekosterne og forhindrer påvirkning af 

indvendig vrider

• Låse på terrassedøre, havedøre og lignende (nøgle eller kode) forhindrer også at indbrudstyven kan komme ud med tyvekosterne

• Vinduer kan forsynes med vindueslåse/sikringsbeslag som kan købes i byggemarkeder og er forholdsvis lette at montere. Glasli-

sterne kan forsynes med envejsskruer, så de er vanskelige at få ud

• Tilpas hæk og hegn så indbrudstyven ikke kan arbejde uforstyrret og så kvarterets forbipasserende har mulighed for at ”holde øje” 

med din bolig når de går forbi

• Brug lyssensorer så lyset tænder, når nogen nærmer sig din bolig

• Undgå at effekter af stor værdi står fremme, så de umiddelbart er synlige udefra

• Sørg for at spade og andre redskaber ikke ligger fremme og kan bruges som værktøj til indbrud 

hos dig selv

• Er du bortrejst i en periode så sørg for at huset ser beboet ud, lad tænd-sluk-ure skifte belys-

ning mellem flere rum, lad gerne naboen tømme postkassen, bruge skraldespanden og evt. 

vande blomsterne - og måske gå en tur rundt om huset for at se at alt er som det skal være

• Lav gode aftaler med dine øvrige naboer om, at I holder øje med hinandens boliger

• Overvej om en tyverialarm kan sikre boligen yderligere og gøre dig mere tryg

• Installer Nabohjælps-appen gratis på din telefon -  ligesom ca. 250.000 andre

Gode råd til at forebygge indbrud

Læs mere på følgende 
hjemmesider:
www.dkr.dk
www.stopindbrud.dk
www.botrygt.dk
www.nabohjaelp.botrygt.dk
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INDBRUD

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

NÅR DU   
ANMELDER 
INDBRUD

Indbrudskuvert, opfølgning 
og status på dit indbrud

Er man så uheldig at have haft indbrud i sin privatbolig, vil politiet 

altid komme til stedet og optage rapport samt undersøge for spor.

Inden patruljen kører udleveres en indbrudskuvert til husejeren 

med vejledning om sagsgangen, blanketter til opgørelse af stjålne 

effekter, information om sikring af boligen mod indbrud, vejled-

ning om Nabohjælp samt kontaktoplysninger til Offerrådgivnin-

gen.

Inden for 4 dage efter indbruddet forsøger Lokalpolitiet telefonisk 

eller personligt at følge op på indbruddet, for at høre om der er 

fremkommet yderligere oplysninger, vejlede om indbrudssikring 

og besvare de spørgsmål som måtte trænge sig på efter den ube-

hagelige oplevelse. I 2021 foretog politiet 1974 opfølgninger over 

for borgere der havde været udsat for indbrud eller anden utryg-

hedsskabende kriminalitet.

Efterfølgende modtager borgeren en skrivelse om sagens status 

hos politiet. Er der ikke yderligere efterforskningsmuligheder, vil 

der i skrivelsen stå at sagen vil blive henlagt, men kan genopta-

ges hvis der tilgår nye oplysninger. 

I året 2021 blev Projekt Juniorbetjent gennemført i samarbejde 
med Den kriminalpræventive enhed (KPE) fra Slagelse Kommu-
ne og Helhedsplanen. Projektet var et forløb for tolv drenge med 
relation til Motalavejskvarteret. 

Drengene, der alle er mellem 12 og 14 år, bor i Motalavejskvarte-
ret i Korsør. De blev tilbudt at lære politiet bedre at kende gennem 
et 10-ugers forløb, som samtidig udviklede deres sociale evner 
og selvtillid, og gav dem mulighed for at deltage i et positivt fæl-
lesskab, som de bagefter kunne tage med hjem og udvikle i deres 
eget lokalområde. 

Gennem forløbet har drengene fået redskaber til at forholde sig 
kritisk overfor negative gruppefællesskaber, og de har fået en 
masse viden om, hvordan politiet arbejder, og hvad det vil sige 
at være politibetjent. Håbet var ikke blot at styrke deres selvtillid, 
men også at styrke deres tillid til politiet i fremtiden. 

Undervejs i projektet besøgte drengene Politiskolen, og de var 
på en uges lejrtur med overnatning. Her blev de introduceret til 
forskellige politiaktiviteter: Morgentræning, håndtering af ”farlig 
gerningsmand“, brandslukningsøvelser, ransagning af et køretøj, 
betjening af politiradio, deltagelse i eftersøgning af en kidnappet 
person mm.

Ugen sluttede med diplomoverrækkelse og taler på Næstved Po-
litigård, hvor særligt drengenes rosende ord til de undervisende 
lokalbetjente fra Slagelse Lokalpoliti - og vice versa - bragte smil 
på læben hos de fremmødte. Intentionen er, at konceptet skal 
gentages fremover.

Juniorbetjente
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BORGERRÅDGIVEREN

Borgerrådgivning

I de tilfælde, hvor politikredsen får en 
henvendelse, som er svær at placere 
i den almindelige sagshåndtering, 
bliver henvendelsen håndteret af en 
borgerrådgiver, som har mulighed for 
at gå mere i dybden med den. 

Det kan for eksempel handle om 
spørgsmål til verserende eller afslut-
tede sager, bekymringer i forbindelse 
med en løsladelse eller om nabo-
stridigheder. Borgerrådgivningsfunk-
tionen ligger i Forebyggelsessekreta-
riatet, som arbejder tæt sammen med kontaktbetjentene om de 
emner, der løses bedst ved en lokal opfølgning. 

Der har i 2021 i alt været 377 henvendelser til borgerrådgiveren, 
hvilket er en stigning på omkring 100 henvendelser fra sidste år. 
Udover disse kommer en del opfølgninger på tidligere og afslut-
tede sager. Antallet viser tydeligt, at der er et stort behov for dette 
tiltag, som en funktion, hvor politiet kan besvare spørgsmål, der 
typisk ikke retter sig mod en ”skarp” sag.

En psykisk udfordret beboer ringede direkte til 
Borgerrådgiveren – hvis telefonnummer hun 
havde fra tidligere henvendelser – og gav udtryk 
for mobning og kærestesorger, som oven i de 
psykiske udfordringer tydeligt indikerede, at bor-
geren havde akut brug for hjælp. Via Lokalpoliti-
ets kontakt til kommunens udkørende PSP-team 
blev kvinden besøgt inden for få timer og har 
efterfølgende flere gange været i positiv dialog 
med Borgerrådgiveren.

En pårørende anmeldte via Tip Politiet at være 
bekymret for et familiemedlem, som via sociale 
medier havde kontakt med en mand i udlandet, 
der beskrev, at han var meget rig og elskede 
kvinden. Han ville snarest flytte til Danmark og 
giftes med hende, men hun måtte først hjælpe 
ham med at få indløst hans store formue, som 
var indefrosset i et sydligt land. Manden bad der-
for kvinden om at sende penge til ham, så han 
kunne få indløst og udleveret den store formue. 
Borgerrådgiveren tog kontakt direkte til kvinden 
og fik tydeliggjort, at der formentlig var tale om 
svindel.

Til venstre er der eksempler på et par af de særlige sager, bor-
gerrådgiveren håndterer.

Borgerrådgiver Axel Ahm
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KORTSVINDEL

I den sidste tid har der været mange eksempler i vores politikreds, 
hvor ældre borgere har været udsat for det, der kaldes for trick-
tyveri. De mange borgere, der alle er over 70 år, har på forskellig 
vis fået franarret deres kontokort eller kortnummer og NemID, ved 
at bedragere har kontaktet dem og udgivet sig for at være fx fra 
banken eller politiet.

De to eksempler her ved siden af er de seneste, og selv om det 
ikke lykkedes svindlerne at stjæle penge ved at bruge kortet, har 
der været adskillige eksempler, hvor der er hævet større beløb på 
det udleverede kontokort.

Mange borgere og måske især ældre har stor tillid til myndigheder 
og autoriteter og udviser gerne hjælpsomhed over for fremmede. 
Derfor risikerer de desværre at falde for svindelnumre i stil med 
disse to eksempler.

Der er heldigvis nogle forholdsregler, man kan tage, fx:

Vær kritisk.

Spørg altid om detaljeret legitimation (fulde navn, telefonnum-
mer, evt. politinummer, navn på leder og afdeling mv.).

Hvis du er det mindste i tvivl, så bed om et telefonnummer og 
sig, at du vender tilbage. Så har du mulighed for at ringe til den 
myndighed, vedkommende udgiver sig for, for at undersøge om 
det kan være rigtigt.

Udlever aldrig hverken dankort, kode eller NemID til fremmede - 
hverken personligt eller over telefonen.

Tal gerne med venner og familie om, hvad man skal gøre for ikke 
at blive snydt.

Er du blevet udsat for et tricktyveri, skal du anmelde det til politiet 
og til dit forsikringsselskab. Henvend dig til din bank og få spærret 
kort og konto, hvis du har udleveret en af delene.

Pas godt på dit kontokort - ældre borgere er målet for tricktyve

- En ældre kvinde fra Sorø blev den 28. janu-
ar 2022 ringet op af en dansktalende mand, 
som udgav sig for at være fra Skattestyrel-
sen. Manden bad om kvindens kortnummer 
samt udløbsmåned/år og kontrolcifre på 
hendes Visa/Dankort. Heldigvis blev kortet 
spærret, inden manden kunne nå at hæve 
på kortet.

- En ældre kvinde blev den 8. februar 2022 
ringet op af en mand, der udgav sig for at 
være fra banken og efterfølgende kom en 
ung mand og hentede hendes dankort. 
Manden var også inde i huset hos kvinden, 
som efterfølgende blev meget utryg. Heller 
ikke her nåede gerningsmanden at hæve på 
kortet.

Har du været offer for et tricktyveri, kan en 
reaktion ofte være utryghed og måske også 
selvbebrejdelse. Hvis du har brug for at tale 
med nogen om dine oplevelser, kan du altid 
kontakte Offerrådgivningen.

Offerrådgivningen for Sydsjælland og Lol-
land-Falster har tlf. 2368 6000.
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TRYKFEGL

 

 

 

 

 

 

 

Det bløde aftræk

Der blev kastet noget ned fra broen, som ramte anmelde-

rens bil. Hans bil var nu smurt ind i flødeskub og syltetøj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Et eller en pillefyr?

Bygningsbrand. Glæder har slået tilbage fra pillefyr til 

sneglen.

Psst...

Han sikrede selv en sten i en 

frysepose, som han fandt ved sin 

vindueshvisker.

Ehmm, ja?

Der var ikke helt overblik, 

men der manglende un-

dertøj, parfume og nogle 

voksne ting.

Grrr...

Hun har fundet en hund, bomuldslig-

nende. Anmelder oplyser, at hunden er 

meget gammel og muligvis hund.

Så er vi da af med den
Falck afliver røv på stedet 

– til orientering.

Hver sin smag
Den pågældende var tiltalende 
vredladen og ønskede ikke hjælp fra 
kommunen.
 

Psst... igen

Brand opstået på en fryser, hvor der lå 

et hviskestykke og et spækbræt.

Ham napper vi hurtigt

Bagdækket blev skåret op med en skarp 

genstand. Mistanke til mistænkte.

 

Ja, men vi passer jo 

også godt på borgerne

Patruljen meddeler: Ingen 

ræd ved politiets tilstede-

værelse.

 

Naturens muntre søn

Han havde mere men-

talt overskud i dag efter 

at have skovet.

 

 

 

 

 

 

Wer nicht hören will…

Anmelder oplyste, at der lød 

et stort brag, men han havde 

ikke set braget, men havde 

hørt det.

 

Karius og Baktus
Patruljen meddeler, at de havde 

undersøgt tænderne med skrald. 
Oplysningen om, at anmelderen 

kunne stedfæste tænderne var på 
rent rygtebasis.

Kun en tåbe frygter 

ikke haven

Båden blev sejlet til 

haven for egen sejl.

 

 

 

 

Pebermynte?

PER havde ingen 

skader overhovedet, 

bortset fra dårlig ånde.

Mmm...

Brian havde et gevær i 

hånden. Dog så det hele 

kærligt ud, oplyste anmel-

deren.

 

Halvsøskende

Anmelderen og sigtede har 

1½ fælles søn, der dog ikke 

var til stede ved episoden.

 

 

Øhh...?

Lampen blev knust men alligevel 

stjålet. Indkøb herefter fra stedet.

 

 

 

Zombie?
Hjemmeplejen har fundet 83-årig mand livløs 

på stedet med vejrtrækning.

 

Med en politihund evt.?
Han ville lukke sine køer ind i dag og 

minituøs gennemgø indhegningen for huller. 

 

Bidske fjerkræ

I forbindelse med indlæggelsen efter-

lod de en ondulat i hendes lejlighed.

 

Klar. Parat. Løb!

Covid-19: Sprint tilgængeligt. 

Synlig skiltning og 

afmærkning på gulv. 

Pinligt

Jævnt flov af kunder.

Man kan ikke lave æggekage uden at slå æg i stykker, og man kan ikke skrive så mange tusinde politirap-

porter, uden at der ryger en enkelt stavefegl med ind imellem. Nogen af dem giver – uanset sagens alvor i 

øvrigt – et temmelig underholdende resultat. Her en samling fra det forgangne års tid:
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Anmeldte sager

Vold 0 4 4 1 3 8 1 29 2 48 0 0 10 7 3 1 0 1 2 2 2 0

Indbrud i privat beboelse 0 3 2 4 1 1 4 13 3 26 3 0 5 9 6 0 3 4 2 3 0 3

Tyveri fra biler 0 5 5 4 2 2 4 32 3 47 2 0 6 1 5 1 5 7 4 0 0 1

Butikstyveri 0 0 0 0 0 0 0 23 0 35 1 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Hærværk 0 3 3 4 3 7 4 59 7 90 7 0 30 9 3 4 4 9 1 0 1 6

Nærhed og tryghed

Politipatrulje til stede 1 74 71 63 53 192 63 1.232 171 1.723 63 1 457 140 102 55 66 147 50 28 8 29

Gennemført bestilt trafikkontrol 0 1 1 8 9 6 8 10 39 18 6 0 9 9 7 1 7 12 0 4 1 0

Tryghedsopfølgninger 0 3 2 5 4 9 5 62 7 81 3 0 50 11 6 2 3 2 3 4 0 3

Slagelse 

Kommune

Patrulje til stedet til konkret opgave omfatter 

alene de tilfælde, hvor der er sendt en patrulje til 

lokalområdet med henblik på at løse en konkret 

opgave. Almindelig patruljering eller kørsel igen-

nem området er ikke omfattet. 

Gennemført bestilt trafikkontrol dækker over 

antallet af gange, politiets færdselssektion har 

gennemført en trafikkontrol på baggrund af en 

bestilling fra en borger og således ikke antallet af 

færdselslovsovertrædelser. 

Tryghedsopfølgninger indbefatter personlige 

eller telefoniske henvendelser inden for få dage til 

ofre, vidner og andre som har været udsat for ek-

sempelvis tricktyverier, indbrud i privat beboelse, 

blufærdighedskrænkelser og andre episoder, hvor 

politiet forventer, at det kan have givet anledning 

til utryghed. 
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Antallet af borgere i lokalområderne 
varierer meget, så tallene kan ikke 
sammenlignes på tværs af de 
enkelte lokalområder.

Sådan ser vores arbejde ud i dit område i 2021
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Slagelse Kommune

Slagelse Kommune
Leder Halil Carkaci
Tlf. 41331593
hca008@politi.dk

Korsør
Niels Jørgensen
Tlf. 41731463
njo004@politi.dk

Slagelse syd og 
Skælskør
Rasmus Andersson
Tlf. 22828716
rla017@politi.dk

Slagelse nord
Gry Espensen Haugaard
Tlf. 25426472
ges002@politi.dk

Anders Grønbech Nielsen Kasper Emde Nygaard

Torben Christensen

Gry Haugaard

Thomas Brønderup

Niels Jørgensen

Rasmus Andersson

Rasmus Nielsen

Steen T. Larsen

Martin Rohdemejer

Jesper Niehues

Thomas Haugaard

Mette Buck

Richard Naef

Rafal Toepler

Morten A. Jensen

Anita PedersenThomas Sørensen

Kontaktbetjentenes geografiske fordeling

Slagelse by
Thomas Brønderup
Tlf. 41328363
tbr009@politi.dk


