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Co-creation indbrudsforebyggelse
ved Udrejsecenter
Lokalforankret
Kærshovedgård
x

I december 2017 iværksatte Midt– og Vestjyllands Politi i samarbejde med Ikast-Brande
xKommune, Kriminalforsorgen og Røde Kors et co-creation initiativ med det formål at skabe
større tryghed for borgerne i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. Co-creation
betyder, at politiet ikke kan løse problemstillingen alene, men har behov for at findeløsninger
sammen med andre aktører.
D. 7 marts 2018 mødtes borgere fra lokalområdet, nærmeste naboer til centeret, erhvervsdrivende, kommunalt ansatte samt repræsentanter fra de myndigheder, som arbejder på centeret til
daglig. Formålet med mødet var at finde
mulige tiltag og ideer, der kan være med
til at skabe større tryghed.
Deltagerne bød ind med stort engagement, og ved mødets afslutning var der nedsat 7 grupper. Grupperne har siden marts arbejdet med:
1. Tryghed i butikkerne (tryghed for personale og for kunderne).
2. Togtrafik (tryghed i toget og på stationen).
3. Øget kendskab og fællesskab (aktiviteter der bygger bro mellem beboerne på centeret og borgerne udenfor centeret).
4. Tryghed på strækningen fra Kærshovedgård til Bording (målrettet færdselsindsats,
ændring af politiets rute ved vagtskifte til og fra centeret).
5. Øget myndighedssamarbejde (etablering af ny hjemmeside med faktuelle informationer, tilgængelighed for borgernes spørgsmål ved at være fysisk tilstede).
6. God tone på sociale medier.
7. Cykler (mulighed for at lave aflåst cykelparkering samt mulighed for mærkning af cykler tilhørende beboerne på centeret).
,

I grupperne er der taget forskellige initiativer og arbejdet pågår stadig. Problemstillingerne
omkring centeret er meget komplekse, men politiet er rigtig glade for, at så mange borgere
har valgt at bakke op om initiativet. Co-creation anvendes også andre steder kredsen.
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17-årige bag
rattet
Borgermøde
i Silkeborg
Midt- og Vestjyllands Politi har siden januar 2017 arbejdet med et forebyggelsesprojekt, der
sætter fokus på risikoen ved uopmærksomhed under kørsel.
”En af de største udfordringer for færdselssikkerheden er uopmærksomhed, og vi hører
jævnligt fra køreskolerne, at det er en svær problemstilling at undervise eleverne i. Med forsøgsordningen stod vi desuden overfor en ny opgave med at få klædt ledsagerne på til deres rolle som ansvarlige mentorer for de 17-årige. Vi greb derfor anledningen til at gøre en
ekstra indsats for at få de gode kørevaner indarbejdet hos de nye bilister så tidligt som muligt,” siger leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Glintborg.

Løsningen blev et forebyggelsesprojekt, som er
realiseret med en bevilling fra GF Fonden. Pengene er blandt andet blevet brugt til at udarbejde en kampagnefilm baseret på autentiske
skæbnehistorier om trafikulykker samt et undervisningsmateriale til køreskolernes teoriundervisning.
Derudover har studerende ved Erhvervsakademi Dania i Skive lavet to virale videoer, som
med et humoristisk twist skal skabe fokus på forstyrrelser fra mobiltelefonen, passagerens
ansvar mv. Se videoerne ved at klikke på nedenstående billeder eller via Midt– og Vestjyllands Politi på Youtube.
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Advarsel Lokalforankret indbrudsforebyggelse
Ulovlige knive og våben fra online spil
x

xMange

børn og unge er fascineret af onlinespil, og især er kamp- og skydespil meget populære. I disse onlinespil er der ofte mulighed for at opspare ”points”, som kan anvendes online, f.eks. virtuelle knive og andre våben, og hermed bruges inde i spil, ligesom man også
kan købe sig til de forskellige onlineting.
På det seneste er forskellige hjemmesider begyndt at udbyde disse ting i fysisk form –
f.eks. bliver knive m.v. i stor stil udbudt på nettet. Nogle af dem ser meget ”legetøjsagtigt”
ud og er samtidig nemme at bestille. På landsplan, herunder også i Midt- og Vestjylland, ser
vi at børn og unge fristes til at købe disse knive som samleobjekter – uden at vide, at nogle
af dem er ulovlige at være i besiddelse af i Danmark.
Vi vil derfor opfordre til, at forældre og andre informerer børn om, at nogle af de meget ”uskyldige” virtuelle
våben/knive, meget nemt kan være ulovlige i fysisk
form.
F.eks. er karambit halskniven, som ses her, direkte
nævnt i våbenloven, som værende ulovlig at være i besiddelse af i Danmark – uanset bladets længde.

Endvidere er en del af de andre knive også ulovlige i
Danmark – også selvom de udelukkende opbevares i
hjemmet. Flere af disse er illustreret på billedet til venstre.
Hvis man er i tvivl, kan man altid kontakte
Våbenadministrationen ved Midt- og Vestjyllands Politi
på tlf. 9610 1449.
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Tour
de Vestkysten sommeren
2018
Borgermøde
i Silkeborg
Den mobile politistation tager på ’Tour De Vestkysten’ hen over sommeren i 2018. Vi vil besøge seks vestjyske byer for at fremme tilgængelighed, nærhed, tryghed og dialog både i forhold til lokalbefolkningen og turister. Herudover er formålet at give gode råd om forebyggelse
af tyveri, tricktyveri, indbrud og adfærd på nettet.
Se planen for sommer-touren herunder:

Kommer I på disse kanter, så kig endelig forbi - vi er altid klar til en god snak!

