Møde med Nærpolitiet og beboerne i Sundparken den 25. august 2014
Der blev afholdt et møde med Nærpolitiet og beboerne i Sundparken.

Nærpolitiet i Aalborg Øst består af 9 politibetjente, hvoraf 5 er i cykelpolitiet. Disse 9 betjente har,
ud over Aalborg Øst, andre områder som eksempelvis Nibe.
Ud over opklaring af kriminaliteten har de til opgave at samarbejde med skolerne i form af SSP
samarbejde. I Aalborg Øst gør de meget ud af at være synlige i området og med fokus på de unge i
området. En del af indsatsen er et tilbud om motorlære til knallertinteresserede som gennemføres i
samarbejde med de lokale skoler.

Beboerne blev oplyst om, hvordan det er gået med indbrud og opklaring af samme i området på det
seneste. Generelt set er kriminaliteten i almene boligområder i Danmark faldet med 43 % i de
seneste år. For at få et mere tydeligt billede af hvordan situationen i Aalborg Øst er, blev der vist
statistik over antallet af indbrud begået i Aalborg Øst, Grønlandstorv og Nørresundby. Ud fra
statistiske oplysninger er Aalborg Ø uden tvivl det mest trygge område at bo i, når man
sammenligner disse tre boligområder.
Når man ser Sundparken så er det Oddersundvej som har haft lidt flere indbrud i biler på
parkeringspladsen i forholdt til de andre 5 veje. Ifølge på politiet er grunden hertil, at
Oddersundvejens parkeringsplads ligger ret isoleret. Det er en lukket vej med næsten ingen færdsel
om aftenen og natten. Dette er en opfordring til beboerne om at holde øjnene åbne når I kommer
hjem eller går forbi om aftenen og være synlige i forhold til færden på parkeringspladsen.
Alle indbrud eller forsøg på samme skal helst anmeldes til politiet.

Yderligere blev der informeret om, hvordan beboerne selv og et alment boligselskab kan bidrage til
forebyggelsen af kriminalitet. Som udgangs punkt blev følgende 8 hovedprincipper udpeget af Det
Kriminalpræventive Råd:

1. Øjne på gaden. Delvist lukkede og isolerede områder er mere udsatte i forhold til kriminalitet.
Stier og fællesarealer hvor mange mennesker færdes giver naturlig ”overvågning” og mindsker
risikoen for kriminalitet.

2. Overblik og synlighed. ”Se og bliv set”. Man skal passe på med at have alt for høje hække eller
rækværk. Gode oversigtsforhold gør det sværere at begå indbrud eller hærværk uden at blive set.

3. Sikker transport og bevægelse. Åbne stier og færdselslinjer med godt udsyn til siderne, samt god
belysning og færre flugtveje giver mindre kriminalitet.

4. Tryghedsskabende belysning: Det handler ikke om en stærk belysning, men om en jævnt fordelt
og behagelig belysning.

5. Psykologisk ejerskab og ansvarlighed: Klar markering af områdetype såsom privat, offentlig,
halvoffentlig, hvilket giver større betydning for ansvarsfølelse.

6. Opholds- og udfoldelsesmuligheder: Det er vigtigt for fælleskabet og trygheden, at der er
aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper i området. Dette giver ejerskab og lyst til at passe på
området.

7. Renholdelse og vedligeholdelse: God vedligeholdelse signalerer, at nogen passer på området.
Eventuelt hærværk eller graffiti skal udbedres hurtigst muligt, idet der er en tendens til, at dette kan
skabe endnu mere hærværk.

8. Fysisk beskyttelse og brug af sikkerhedsudstyr: Opsættes med omtanke.

