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Hvorfor har Furesø fokus 

på indbrudsforebyggelse?

“Vi lå højt på indbrud for nogle år 
tilbage, men vi har i Furesø Kommune 
reduceret vores indbrudstal meget 
kraftigt de sidste 4-5 år — med mere 
end en halvering. Corona har selvføl-
gelig spillet ind her det sidste års tid, 
men faldet kom også inden.
  At være udsat for indbrud giver 
utryghed, så hvis vi kan forebygge 
indbrud, skaber det omvendt tryghed. 
Og der er ingen tvivl om, at en følelse 
af tryghed er afgørende for, om man 
oplever, at man bor i en god kom-
mune. Derfor ser vi det som en vigtig 
velfærdsindsats at nedbringe antallet 
af indbrud, og derfor synes vi som 
kommune, at selvom det primært er 
en politiopgave at forebygge og straffe 
kriminalitet, er det vigtigt for os at gå 
ind i.”
 
Hvordan arbejder I med tryghed?

”Vi har fokuseret på tryghed i mange 
år og haft flere samarbejder med politi 
og grundejerforeninger. Vi har også 
haft en særlig borgergruppe, der har 
arbejdet med emnet, og Bo trygt-kam-
pagnen har forstærket indsatsen. 
Kommunen tilbyder tryghedsvan-
dringer, kommunikation og viden til 

grundejerforeninger om indbruds-
forebyggelse særligt op til jul og andre 
højtider. Vi holder møder i de forskel-
lige bydele, hvor vi har inviteret politiet 
med, og nogle gange har vi også en 
indbrudstyv med til at fortælle om, 
hvad han kigger efter. 
  Alle kommuner arbejder selvføl-
gelig med tryghed på en eller anden 
måde, men det systematiske samar-
bejde mellem boligforeninger, grund-
ejerforeninger, politi og kommune er 
der ikke så mange kommuner, der har 
startet op. Vi har været ude hos andre 
kommuner i Nordsjælland og fortælle 
om, hvordan vi arbejder, og flere af 
dem er efterfølgende gået ind i Bo 
trygt-samarbejdet.”
 
Har I afsat mange ressourcer 

til formålet?

”Arbejdet med at nedbringe indbrud-
stallene er så vigtigt for os, at vi har 
valgt at allokere en medarbejder i 
kommunen til det. Det er også en 
forskel fra andre kommuner. Vores 
indsats er samtidig spredt over mange 
forskellige kommunale områder, og 
vi prioriterer f.eks., at vores vej- og 
parkfolk og vores sosu-medarbejdere 
får ny viden, så de også kan bruges 
i indbrudsforebyggelsen. De kører 

jo meget rundt i områderne og kan 
holde særligt øje. Endelig har vi brugt 
ressourcer på at holde informations-
møder og informere borgerne. Så det 
er en bred palet, og det kræver selv-
følgelig, at man vælger at bruge nogle 
ressourcer.
  I vores kommende kommuneplan 
lægger vi vægt på, at det skal være 
trygt at færdes i byen, men det skal 
også være trygt i de enkelte bolig-
områder. Vi tænker indbrudsforebyg-
gelse ind og ser på de fysiske forhold 
omkring boligen, altså veje, belysning 
og beplantning. Vi skal være opmærk-
somme på, hvordan vi gør det åbent 
og lyst og svært at skjule sig. Det skal 
ikke være nemt at liste af sted på stier 
med tyvekoster.”

Borgmester Ole Bondo 
Christensen (A), Furesø Kommune. Af journalist Emilie Koefoed

Furesø Kommune var i mange år hårdt ramt af indbrud, men på 
få år er indbrudstallet mere end halveret. Borgmester i Furesø 
Kommune, Ole Bondo Christensen (A) fortæller om det system-
atiske samarbejde mellem kommune, grundejere og politi.
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