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Kære alle Tryghedsambassadører 

Igen er det blevet tid til en udgave af nyhedsbrevet. Denne gang sætter vi blandt andet fokus på spritkørsel, som trods en positiv udvikling 

stadig er et stort problem. ”Antallet af spritbilister på vejene er faldet år efter år, men der er stadig alt for mange, der udsætter sig selv og 

andre for stor risiko ved at køre bil, når de har drukket alkohol”. Sådan skriver Rådet for Sikker Trafik, mens de henviser til, at mere end 

2700 personer siden januar i år er blevet sigtet for spritkørsel i de danske politikredse. Med 350 sigtede i spritulykker fra januar til 20. juni i 

år er MVJYL på en kedelig førsteplads med flest antal sigtede. Blandt andet derfor vil vi arbejde med tryghed i trafikken som et særligt ind-

satsområde i forhold til forebyggelse med start i efteråret 2016. I den forbindelse regner vi med at involvere jer i tryghedsambassadørnet-

værket, da vi oplever, at trafiksikkerhed og tryghed i trafikken er noget, der berører mange af jer og fylder meget i lokalområderne. Under 

”Nyt fra færdselsafdelingen” kan du læse mere om udfordringerne med spritkørsel i vores kreds.  

 

Sommertid er lig med ferietid, og ferietid er ofte lig med, at mange danskere forlader deres boliger for at rejse på ferie. I den forbindelse vil 

vi gerne sætte fokus på, hvad man kan gøre for at forebygge indbrud. Vi har valgt at lave et tillæg til nyhedsbrevet i form af en særudgave, 

som alene har fokus på forebyggelse af indbrud, råd og vejledning samt information om Nabohjælp. Som altid må både nyhedsbrev og sær-

udgaven ”omdeles” vidt og bredt - jo flere der får informationerne jo bedre.  

 

D. 30 juni bliver den nye politigård i Holstebro officielt indviet. Det betyder også, at vi er klar til at invitere offentligheden indenfor i vores nye 

fantastiske rammer. Vi vil på den anden side af sommerferien invitere jer alle til en rundvisning på Danmarks mest moderne politigård og 

kombinere dette med endnu et møde for hele tryghedsambassadør-netværket.  

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, nyd det - vi glæder os til at se jer igen på den ”anden side”. 
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Offerrådgivningen  - nu også med mentorordning 

Offerrådgivningen har nu udvidet tilbuddet om rådgivning med en ”mentorordning”. Ordningen betyder, at et offer, pårørende eller vidne ef-

ter behov kan få tilknyttet en uddannet mentor i et kortere eller længere forløb. Mentoruddannelsen blev iværksat i 2015. 2 offerrådgivere 

her i politikredsen har gennemført uddannelsen og fungerer nu som mentorer. 

 

 – Der er allerede flere borgere, der har gjort brug af ordningen i Midt og Vestjyllands Politikreds, ex. har en mentor været med i forbindelse 

med en borgers  møde hos kommune, politi m.m., da borgeren enten ikke selv har haft et netværk eller familie, som vedkommende har haft 

mulighed for at inddrage. Mentorhjælpen kan også bestå af flere telefonsamtaler, for derigennem at gøre borgeren tryg i en given situation. 

Kontakten til mentorerne går via Offerrådgivningens hovedtelefonnummer: 23 68 60 06. Efterfølgende får borgeren oplyst et direkte kon-

taktnr. til én af mentorerne. 

Det er muligt at læse mere om Offerrådgivningen på www.offerraadgivning.dk  

http://www.offerraadgivning.dk


 

Spritkørsel dræber stadig 

Spritkørsel udgør fortsat en stor trussel for trafiksikkerheden, og opgørelser viser, at omkring hver femte dødsulykke i trafikken sker på grund 

af en spirituspåvirket fører. I vores politikreds blev 195 mennesker dræbt eller kom alvorligt til skade på grund af spritkørsel i perioden fra 

2010 til 2014. Et tal, som er alt for højt. Ofte gøres der opmærksom på problematikken i forbindelse med julefrokoster, men også sommer-

perioden er højsæson for spritulykker. 

 

Sol, sommer og hygge omkring grillen kan betyde øl, vin og drinks. Desværre er der mange, som glemmer at lade bilen stå, hvis de efter en 

hyggelig sammenkomst har fået for meget at drikke. I løbet af sommermånederne sker der alt for mange spritulykker med dræbte og alvor-

ligt tilskadekomne i trafikken. Selv om det måske kan føles svært og grænseoverskridende, så kan du forhindre spirituskørsel ved at overta-

le en anden til at lade bilen stå. Husk på, at hver gang du forhindrer en anden i at blive spritbilist, gør du vedkommende en stor tjeneste. Rå-

det for Sikker Trafik har lavet 7 gode råd i denne sammenhæng, som vi naturligvis bakker op om: 

 

Nyt fra færdselsafdelingen 
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Sådan forhindrer du kørsel i sprirituspåvirket tilstand: 

 Tilbyd overnatning  

 

 Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket  

 

 Hvis han/hun alligevel kører -  ring 114! 

 

 Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører 

 

 Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne  

 

 Alliér dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden 

 

 Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen 



 

Nyt fra analyseafdelingen 

 

 

Tricktyverier er fortsat et problem 

 

 

 

 

 

Gerningsmænd, typisk østeuropæere, henvender sig til borgere i gågaden eller på P-pladser ved supermarkeder. De udleverer måske en 

rose og fortæller, at de har en lillebror eller en gammel mor, der er syg eller handikappet og behøver hjælp. De beder om penge og giver 

måske smykker i pant – smykker, der viser sig at være værdiløse. 

En variant: 

Gerningsmænd, typisk østeuropæiske, standser borgere på vejen – vinker dem f.eks. ind ved motorvejstilkørsler – og fortæller, at de mang-

ler penge til brændstof. De er velklædte og kører i større biler. De tilbyder ofte smykker i pant, og de formår også at presse borgere til at køre  

til en bank for at hæve penge. Smykkerne viser sig senere at være værdiløse, og ofte opdager de forurettede også, at deres egen halskæde 

er forsvundet, da tyven ”tilbød” at hænge det nye smykke om halsen. 

 

Tyveri af airbags og indbrud på skoler 

Der har i den seneste periode været en del tyverier af airbags fra biler, som står hos autoforhandlere. Tyveri af airbags er en tilbagevenden-

de udfordring, som vi i perioder ser flere af. Politiet opfordrer til, at man anmelder alle tilfælde samt at man om muligt, gør hvad man kan for 

at gøre områderne omkring de opstillede biler så ”levende” som muligt. Hvis der er begrænsede muligheder for at gerningsmænd uset kan 

bevæge sig ved bilerne, så kan det være med til at sænke antallet af tyverier.  

Vi ser ligeledes i øjeblikket en del indbrud på skoler. Her bliver der typisk stjålet pc/smartphones, kontanter og designermøbler og -lamper. 

Nu hvor vi nærmer os sommerferien og dermed lukkede skoler, så vil vi også her opfordre til, at man gør områderne omkring skolerne så 

levende som muligt. Der findes eksempler på, at der laves orienteringsløb /skattejagt og lignende på skoleområderne i ferien for at skabe 

liv og aktivitet. Hvis man observerer noget mistænkeligt, vil vi også meget gerne have besked via 114.  
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Der er stadig tricktyverier af vidt forskellig karakter, som giver udfordringer for borgerne i politi-

kredsen. I forrige nyhedsbrev skrev vi om en række fremgangsmåder (veksle-tricktyveri, oddset-

svindel, pinkode-afluring, simpelt tyveri, bortledning/påskud, hjemmehjælper/påskud) og som 

en tilføjelse til denne liste er nu også nedenstående punkt, der ofte er set i de sidste par måne-

der. 

Medfølelse - Smykkesælgere/påskud 



 

Nyt fra Anklagemyndigheden                   

 

 

Digitale retsmøder 

Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Domstolsstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i strafferetssager. Kort 

fortalt betyder det, at hvor man før arbejdede med at printe sagerne og have dem på papir, så bliver alt nu digitalt.   

Erfaringerne har vist, at der er mange fordele ved at arbejde med digitale sagsakter i retssalen. Der er mindre papir, der skal transporteres. 

Retsmøderne kan afvikles smidigere og roligere. Det er hurtigt og nemt at søge i det digitale materiale, og relevante uddrag kan vises på 

skærme i retten, således alle ser det samme materiale på samme tid og kan koncentrere sig om indholdet fremfor at skulle lede i ringbind 

med papir. Også eventuelle tilhørere får bedre mulighed for at følge med i sagen. Ud over de konkrete positive erfaringer så  afspejler sam-

arbejdsaftalen også et generelt ønske hos myndighederne om at arbejde mere digitalt.  

 

Forventningen til at retsvæsenet kan agere tidssvarende og effektivt stiger i takt med en øget digitalisering i samfundet. Man vil løbende 

evaluere de digitale retsmøder for at finde de bedste løsninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ny knivlov - hvad indebærer det? 

D. 1 juli 2016 træder en ny knivlov i kraft. Loven medfører nogle ændringer, som kort skitseres her: 

 

1. Det er nu gældende for ALLE knive, at du skal kunne forklare, hvorfor du har kniven med dig på offentlige steder, da knive kun må med-

bringes i det offentlige rum, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål (du skal kunne begrunde/forklare, hvorfor du medbringer kniven, 

lige meget hvilken slags kniv det er) 

 

1. Det er aldrig et anerkendelsesværdigt formål at medbringe knive i nattelivet, til fodboldkampe, koncerter og lignende. 

 

1. Enhåndsbetjente foldeknive er ikke længere på listen over ”særligt farlige knive”, som du skal have tilladelse til at eje. Derfor må du nu 

eje en enhåndsbetjent foldekniv uden tilladelse, men de enhåndsbetjente knive går under de samme krav jf. punkt 1 og 2. 

 

Formålet med at ændre loven har særligt været at skærpe reglerne for at bære knive i nattelivet. Derfor bliver det indskærpet, at man i ud-

gangspunktet aldrig har en anledning til at bære nogen form for knive i eksempelvis nattelivet, til fodboldkampe, koncerter og lignende. Bli-

ver man derfor stoppet med en kniv ved sådan en lejlighed, så vil det medføre en bøde. Ydermere er loven skærpet i forhold til personer, 

som tidligere er straffet for vold, trusler, vold mod tjenestemand mv. Har man en sådan dom og bliver taget med en kniv i eksempelvis nat-

telivet, så medfører det fængsel i 40 dage mod tidligere 7 dage.  
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