
Velkommen til møde i Tryghedspartnernetværket

Vi begynder kl. 20.00 …

… mens du venter:

Sluk din mikrofon

Hent en kop kaffe ☺



Virtuelt møde i 
Tryghedspartnernetværket
Dato: 25. januar 2021



Dagsorden

• Velkomst v/Aarhus Kommune

• Opgørelse over indbrudssituationen 2020 v/ Østjyllands Politi

• Orientering om virtuelle infomøder om indbrudsforebyggelse 2021/Aarhus Kommune 

• Opfølgning fra sidste møde v/Aarhus Kommune

• Digital tryghed

• Tryghed i trafikken i Gellerup

• Fremtidens Tryghedspartnernetværk v/Aarhus Kommune 

• Nyt fra fællesrådene v/Tryghedspartnere

• Eventuelt



1: Deaktiveret kamera og mikrofon

2: Aktiveret kamera og mikrofon

3: Adgang til chatfunktion 

4: Skriv en besked vedr. spørgsmål/kommentar

Introduktion til det virtuelle møde



Hvem er vi til møde med i dag?



Dagsorden

• Velkomst v/Aarhus Kommune

• Opgørelse over indbrudssituationen 2020 v/ Østjyllands Politi

• Orientering om virtuelle infomøder om indbrudsforebyggelse 2021/Aarhus Kommune 

• Opfølgning fra sidste møde v/Aarhus Kommune

• Digital tryghed

• Tryghed i trafikken i Gellerup

• Fremtidens Tryghedspartnernetværk v/Aarhus Kommune 

• Nyt fra fællesrådene v/Tryghedspartnere

• Eventuelt



Status på indbrudssituationen



Stor nedgang i antallet af juleindbrud i Østjylland



Samlet antal indbrud i Aarhus Kommune

2018: 1898

2019: 1467

2020: 1168
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Vil du have lokal kommunikationsmateriale 
om indbrudstallene for dit 

fællesrådsområde?
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Virtuelle infomøder om indbrudsforebyggelse

Vi afholder fem mere i 2021 – skal det være i dit fællesrådsområde? Skriv en mail til: trygiaarhus@aarhus.dk

Afholdelsessted: Teams

Invitation: E-boks

Varighed: 1 time

Oplæg fra:

Østjyllands Politi og Bo trygt!

Afholdelsessteder: 

Vejlby-Risskov og Tilst-Skjoldhøj-True 

Evaluering fra Vejlby-Risskov: 

83% første gangs deltagere

91% ved mere om, hvordan de skal forebygge

82% var positive over den virtuelle form
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Opfølgning fra sidste møde – Digital tryghed

Udvikling af nye digital tryghedsindsatser i 2021 …

… med hvad er behovet?

Igangværende/tidligere indsatser for: 

- SFO (børn og forældre)

- Udskoling

- Ungdomsuddannelser 

- Borgere 60+

Hvordan vil du gerne 

øge din digitale 

tryghed?

Føler du dig utryg i 

den digitale verden?

Hvor og hvorfor?



Opfølgning fra sidste møde – Trafik i Gellerup

• Baggrund: 

• Formål: ”Nultolerance mod hasarderet kørsel i Vestbyen”

o Vi skal få erfaringer fra andre byer eller kommuner vedr. trafiksikkerhed

o Tryghed er vigtigt for beboere og dem, der ønsker at flytte til området

• Mål: Stort projekt → de indledende undersøgelser er gået i gang

o Finde de gode idéer til, hvor vi skal kigge hen



Færdselsindsats  





Visitationszoner 



Brabrand



Gellerup
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Fremtidens Tryghedspartnernetværk 

Hvad fungerer 

godt?

Hvad får du ud 

af at være med?

Hvad fungerer 

mindre godt?

Hvad kunne du 
ønske dig var 
anderledes? Er der noget, du 

mangler?



Fremtidens Tryghedspartnernetværk 

Formål 

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune ønsker at være mere i dialog med borgerne og give borgerne flere informationer, som 
kan være med til at skabe og bevare tryghed samt forebygge indbrud og andet kriminalitet. Politiet sender aktuelle 
informationer, nyhedsbreve, advarsler mv. til tryghedspartneren med forventning om, at tryghedspartneren deler disse 
informationer i det lokalområde som tryghedspartneren repræsentere. 

Foruden at modtage informationer, så vil tryghedspartneren to til tre gange om året blive inviteret til fællesmøder for alle 
tryghedspartnere i Aarhus Kommune. Der kan herudover forekomme invitation til andre møder, hvor tryghedspartnere med 
interesse i bestemte aktuelle emner bliver orienteret, eller hvis Politiet har brug for tryghedspartnerens råd og sparring. Al 
deltagelse i mødeaktiviteter er naturligvis frivilligt. 

Tryghedspartneren får med denne aftale angivet kontaktoplysninger til Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, som 
tryghedspartneren kan kontakte, hvis der lokalt opstår noget, som er utryghedsskabende. 



Fremtidens Tryghedspartnernetværk 
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godt?
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Nyt fra lokalområderne

Er der noget nyt, 

som I vil dele i jeres 

lokalområde?



Eventuelt



Tak for i aften ☺


