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Tryghedsvandringer breder sig med stor 
hast ud over Danmark. Også et seniorbofæl-
leskab som i en periode var plaget af ind-
brud har taget metoden i brug. 

Seniorbo i Hørning
Bebyggelsen ønskede på en enkel 
og økonomiske måde at tage de 
første skridt for et bedre og tryg-
gere lokalmiljø.
 
Problemet
Tryghedsvandringen i bebyggelsen 
Seniorbo i Hørning blev til på bag-
grund af en pludselig stigning i an-
tallet af indbrud. 12-14 huse ud af 
bebyggelsens 22 huse oplevede 
inden for en relativ kort periode 
indbrud. 

Beboerne fortæller om, hvordan de 
oplevede utryghed ved at forlade 
deres huse. De var ikke utrygge 
ved at færdes i området, mellem 
husene, eller når de skulle købe ind. 

De var utrygge, fordi de – da tyveri-
erne var på deres højeste – frygte-
de at komme hjem og opdage at 
der havde været eller var indbrud.

Det var bestemt ikke en rar 
tid, og vi blev enige om, at vi 
skal have gjort noget ved det 
her.

Bestyrelsesmedlem, Seniorbo

Generelt mener beboerne, at be-
byggelsen udgør et godt og trygt 
område, hvor man kender hinan-
den og holder øje med hverandre. 
Problemet med tyverier var imid-
lertid pludselig blevet så stort, og 
det krævede at man tog hånd om 
det i fællesskab. 

Bebyggelsen Seniorbo i Hørning 
ligger i Skanderborg Kommune. 
Beboelsen er placeret på en tre-
kantet grund, som afgrænses 
mod nord af Vester Allé, som er 
offentlig vej, mod sydvest af en 
offentlig forbindelsessti, Kirkesti-
en, og mod øst af et parcelhus-
område.

Boligerne er placeret omkring et 
fælleshus og ligger som sådan 
med stor åbenhed og synlighed 

ind mod hinanden, mens havesi-
der ligger ud mod de offentlige 
adgangsveje og naboskel.

Seniorbo er opført 1997-98. Der 
er 22 huse med i alt cirka 30 be-
boere, fortrinsvis pensionister i 
alderen 60-80 år.

Bebyggelsens struktur opfordrer 
i sig selv til samhørighed og fæl-
lesskab.

Initiativet
De mange indbrud, der på kort tid 
blev registreret af politiet, dannede 
baggrund for at Sydøstjyllands Poli-
ti i samarbejde med Skanderborg 
Kommune rettede henvendelse til 
boligforeningen og spurgte om de 
var interesseret i en tryghedsvan-
dring. 

Seniorbos bestyrelse valgte at sige 
ja tak til tiltaget, og forud for selve 
vandringen besigtigede politiet om-
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Dagregistrering Beskrivelse Ansvarlig Opfølgning

1

Adgangsvejen til bebyggelsen 
sker fra Vester Allé nr. 57 Skiltet 
viser blind vej.
Hvis det er muligt at lukke af for 
gennemgang i bebyggelsen, 
tænkes der opsat skilt, som gør 
opmærksom på dette.

Boligforening Bestyrelse

2

Fra bebyggelsens parkerings-
plads er der adgang gennem 
hækken til baghaven ved nr. 15. 
Der er opsat plankeværk med 
låge, som ikke har været en hin-
dring ved seneste indbrud

Boligforening Bestyrelse

3

Mellem nr. 17 og nr. 19 er der fri 
adgang til baghaverne. De fleste 
indbrud er begået fra baghaver-
ne.

Boligforening Bestyrelse

rådet og aftalte de nærmere for-
hold for selve vandringen med be-
styrelsen. 

Vandringen
I slutningen af november 2011 gen-
nemførte bestyrelsen i Seniorbo 
tryghedsvandringen i området 
sammen med en repræsentant fra 

kommunen og en repræsentant for 
politiet. 

Man gik i dagslys og var udstyret 
med en logbog og et kamera. 
Undervejs i vandringen foretog 
man alle registreringer i fælles-
skab. Man standsede op og regi-
strerede alle de steder, hvor man 
stødte på forhold, der kunne ud-

bedres med henblik på at forebyg-
ge indbrud. 

Man noterede sig bl.a. åbne ad-
gangsveje til bebyggelsen og fri 
adgang til baghaverne som følge af 
huller i hækkene og ulåste låger til 
en fælles sti samt manglende skilt-
ning.
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Man vandrede både ad de kommu-
nale veje, bebyggelsens egne stier 
og langs de forskellige boligers 
grunde, og man besigtigede såvel 
bebyggelsens fælles P-plads som 
offentlige P-pladser i nærheden for 
at danne sig indtryk af, hvor nemt 
eller svært det var for potentielle 
indbrudstyve at komme ind til og 
ind i boligerne. 

Vi kunne godt se, at en tyv 
især fra bagsiden af husene, 
fra haverne, kunne arbejde i 
fred og ro.

Bestyrelsesmedlem, Seniorbo
 
Anbefalingerne
Ud af tryghedsvandringen kom en 
række generelle anbefalinger, bl.a.
adgangsforhold til bebyggelsen.
Overordnet blev det vurderet, at 
bebyggelsens adgangsforhold var 
for åben, idet der er gennem-
gangssti til omkringliggende be-
byggelser, og fordi de mange huller 
i bøgehækkene gør det muligt at 
skaffe sig adgang til havesiderne 
ved boligerne. Det blev anbefalet 
at lukke disse huller i hækkene.

Det blev også vurderet, at det ville 
være både lovgivningsmæssigt 
muligt og anbefalelsesværdigt at 
lukke delvist af for gennemgang i 
området for offentligheden, f.eks. 
gennem en aflåst låge, hvortil kun 
beboerne havde nøgle. Andre ste-
der kunne der opsættes hegn mel-
lem bygningerne.

Den sociale opmærksomhed
Der blev gjort opmærksom på, at 
noget af det, der kriminalpræven-
tivt virker bedst, er gode samværs-
former. Det vil sige, beboerne ken-
der hinanden, og de laver aftaler 
om at tilse hinandens huse, når 
man er bortrejst. 

Andre forhold
Herudover blev fordele og ulemper 
ved elektroniske foranstaltninger 

vurderet; værdien af timerure; or-
dentlige låse og forsvarlige hasper 
på vinduerne. Endelig blev det an-
befalet ikke at have store kontante 
beløb liggende på bopælen og al-
drig at have kreditkort og pinkoder 
liggende sammen.

Sammen med en rapport fra tryg-
hedsvandringen blev disse anbefa-
linger overdraget til beboerne på et 
fælles møde, hvor også politiet og 
kommunen deltog.

Resultaterne
Siden tryghedsvandringen blev 
foretaget, har der kun været ét en-
kelt indbrud i bebyggelsen. Besty-
relsen mener dog, at man nok skal 
være forsigtig med at tilskrive det-
te bratte fald i indbrud trygheds-
vandringen. Imidlertid – og vigtigst 
af alt – finder man, at trygheden i 
området er genskabt.

Tryghedsvandringen har dog bragt 
flere positive resultater med sig. 
Man er således i bebyggelsen ble-
vet mere opmærksomme på de 
små kriminalpræventive tiltag, som 
hver beboer relativ nemt kan foreta-
ge. Flere beboere har f.eks. sat ti-
mere på deres inden- og udendørs 
belysning, således at lyset tændes, 

når nogen nærmer sig, og man har 
valgt at alle hække skulle klippes 
ned til halvanden meters højde med 
henblik på at skabe et bedre udsyn 
over hinandens haver og boliger. 

Herudover har man i fællesskab 
valgt at opsætte skilte der relevan-
te steder gør opmærksom på, at 
bebyggelsen er privat område. 
Man forestiller sig ikke, at dette i 
sig selv bremser eventuelle tyve, 
men man ønsker ved dette tiltag, 
at det bliver mere legitimt for be-
byggelsens beboere at spørge 
fremmede, om man kan hjælpe 
dem med at finde den, de måtte 
søge – og derved signalere, at om-
rådet er under opsyn. 

Hvis vi sætter skilte op, hvor 
der står ”privat”, så kan vi til-
lade os at spørge, hvad laver 
du her? Kan vi hjælpe med no-
get? Er der nogen, som du le-
der efter? Vi tror ikke, at skil-
tene skræmmer tyve væk, men 
de giver os bedre mulighed for 
at henvende os til fremmede.

Bestyrelsesmedlem, Seniorbo

Vandringen resulterede endvidere i 
en anbefaling om at opsætte en af-
låst låge med henblik på delvist at 

Hækkene blev efter tryghedsvandringerne klippet ned til 1,5 meters højde.
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afholde andre end beboerne i at 
komme ind i bebyggelsen. Dette 
forslag blev imidlertid nedstemt på 
et ekstraordinært boligforenings-
møde, bl.a. begrundet i den økono-
mi der var forbundet med foran-
staltningen. Men det gav også 
anledning til at foreningen drøfte-
de, om det var i beboernes interes-
se sådan at lukke sig inde i forhold 
til omverdenen, om man ville have 
besværet med at skulle huske nøg-
ler, og om det overhovedet ville vir-
ke forebyggende. Forslaget faldt 
derefter.

Det kan også blive lidt kede-
ligt, hvis der slet ikke går no-
gen, man ikke kender. Vi vil 
heller ikke have, at folk siger, 
at dem der oppe er sådan nog-
le sære nogle, der låser sig 
inde.

Bestyrelsesmedlem, Seniorbo

 

Seniorbo har indtil videre ikke valgt 
yderligere kriminalpræventive for-
anstaltninger. Trygheden er kom-
met tilbage til bebyggelsen, og 
man satser på, at den nabohjælp 
som man uformelt altid har prakti-
seret, sammen med de tiltag, som 
tryghedsvandringen gav anledning 
til, vil være tilstrækkelige.

Vi kender hinanden, og vi ken-
der sågar hinandens børn og 
deres biler. Vi giver hinanden 
et praj, når vi skal rejse. Vi har 
udvekslet nøgler og holder øje 
med hinanden og hinandens 
huse. Det vil vi fortsat gøre.

Bestyrelsesmedlem, Seniorbo

Evaluering
For at vurdere effekten af de indivi-
duelle og fælles tiltag, der er etab-
leret, er tanken, at man vil foretage 
en periodisk evaluering.

Her beskriver man hvilke tiltag, der 
er gjort, indbrudsfrekvensen og om 
tiltaget har haft effekt. 

Evalueringen skal foretages af bebo-
erne, og politiet bidrager med krimi-
nalstatistik over området, og even-
tuelle nye tiltag kan iværksættes.

Vi har lært, at vi skal være 
mere på vagt, og at vi skal 
have en bedre dialog med poli-
tiet.

Bestyrelsesmedlem, Seniorbo

www.dkr.dk
www.nabohjælp.dk


