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vagtcentral, patruljesekti-
on og forebyggelse inden for 
unge.

- En nærpolitistation skal 
kunne lidt af hvert. Vi får 
anmeldelser om straffesa-
ger i vores ekspedition, som 
vi i udgangspunktet selv 
efterforsker, og vi får sager 
fra centralt hold, hvis man 
vurderer, at det giver me-
ning, at vi efterforsker. Det 
er typisk, hvis det er unge 
under 18 år, som er involve-
ret i en straffesag. 

Men det kan også være, 
hvis en sagstype af forskel-
lige årsager vurderes til at 
blive mere effektivt løst af 
netop nærpolitiet. Et eksem-
pel er nabostridigheder, for-
tæller stationslederen.

- Klassisk er der en genta-
gelse, hvor man anmelder 
hinanden på skift. Så kan vi 
måske tænke forebyggelse 
ind i det, eller vi kan tage ud 
og mægle og få det stoppet.

Fokus på unge
Netop forebyggelse, særligt 
inden for unge, vil udgøre 
en stor del af deres arbejde, 
fortæller Christian Kob-
bernagel. Det kan være 
konkrete sager eller en by, 
der kalder på lidt ekstra 
opmærksomhed, og de vil 
have samarbejder med både 
centre og sektioner i politi-
et, kommunen, herunder 
SSP (samarbejde mellem 
skole, sociale myndigheder 
og politi).

Et aktuelt eksempel på, 
hvor de kan sætte ind, er en 
stor gruppe unge i Gilleleje, 
som vi tidligere har skre-
vet om i avisen, der skaber 
utryghed ved blandt andet 
Circle K-tankstationen og 

Kulturhavnen. For tiden 
har nærpolitiet derfor øget 
fokus på Gilleleje, hvor de 
kan sætte tiltag i værk.

- Det er blandt andet, at vi 
skal være repræsenteret om 
aftenen, så vi er der, hvor vi 
ved, vi træffer unge menne-
sker. Det har vi også gjort 
flere gange om ugen, fortæl-
ler Christian Kobbernagel.

- På et tidspunkt kan det 
være, de lærer vores an-
sigter at kende. Det, vi som 
nærpoliti kan, er at skabe 
kontinuitet. Vi kommer 
jævnligt og ved, hvor vi 
skal køre hen og lede efter 
de unge mennesker. På et 
eller andet tidspunkt ved vi 
måske også, hvad de hedder, 
og de ved, hvad vi hedder. 
Og så kan vi komme tæt på 
og få skabt nærhed, tillid og 
dialog. Det, vi allerhelst vil, 
er at forebygge utryghed og 
tale med folk i stedet for at 
skrive bøder ud til dem.

Dialogens vej
Og så er vi tilbage til, at 
Christian Kobbernagel tror 
på, at nærpolitiet kan gøre 
en forskel, og her er samta-
len et vigtigt værktøj.

- I mange sager virker det 
at gå dialogens vej. Nærpo-
litiet kan godt sigte folk og 
skrive bøder, men i nogle 
typer hændelser tror jeg på 
samtalens effekt: At tale til 
folks hjerte og ned i maven 
på dem og sige ”det her dur 
jo ikke”. Det kan godt være, 
at man skaber utryghed i et 
område, men man kan også 
bare lynhurtigt som ung 
ødelægge sin egen fremtid.

Og det vil han gerne for-
klare de unge mennesker: 
At de kommer til at fortry-
de det om nogle år, fordi det 
kan spænde ben for meget.

- Jeg synes, det er vigtigt. 
Nogen kan vi ikke nå, men 
der er en værdi i at standse 
det, inden det går rigtig galt 
– både for samfundet og den 
enkelte. Det er en rar tan-
ke at kunne arbejde på den 
måde og se det lykkes, synes 
jeg.

Kontinuitet er som allere-
de nævnt en af nærpolitiets 
store fordele.

- Vi kan dedikere en mas-

se kræfter til Gribskov og 
arbejde privilegeret i at for-
dybe os i det, der er af udfor-
dringer lige nu. Det betyder, 
at vi hen over tid lærer per-
sonkredse og personer på 
individniveau at kende, for-
tæller Christian Kobberna-
gel.

Det kan være et ungt men-
neske, der er på vej ind i en 
kriminel løbebane, hvor de 
kan nå at lave forebyggende 
arbejde, fordi de kommer 
tæt på. Men det lokale kend-
skab har også en stor værdi 
i forhold til at strafforfølge.

- Hvis der sker noget kri-
minelt, er der en relativt god 
chance for, at vi ved, hvor 
vi skal rette vores opmærk-
somhed hen, fordi vi lærer 
folk at kende. Og jeg håber 
borgerne får en tilsvarende 
oplevelse af, at deres politi 
er tættere på og lettere til-
gængeligt, at de får bedre 
vejledning og dialog - og så 
går det hånd i hånd.

» »  Det er et fanta- Det er et fanta-
stisk projekt. Jeg tror stisk projekt. Jeg tror 
på værdien af det nære på værdien af det nære 
politi. Og det er rart at politi. Og det er rart at 
kunne gå ind i noget, kunne gå ind i noget, 
hvor man tror på værdi-hvor man tror på værdi-
en af deten af det
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Her ses Christian Kobbernagel, 
leder af Gribskov Nærpoliti, sam-
men med Alberte, der er en del af 
det nye hold, der har base på den 
nye politistation i Helsinge.

Leder Christian Kobbernagel kommer fra en stilling som vagtchef i Nordsjællands Politi.

BYUDVIKLING: 
Boligområdet Trol-
debakkerne får et 
bæredygtigt bofæl-
lesskab med 48 boli-
ger. Byggeriet går 
snart i gang.

Af Claus Johansen

HELSINGE: Om et år får Trol-
debakkerne et splinternyt 
bæredygtigt bofællesskab 
med 48 lejeboliger og et fæl-
leshus.

Men allerede i januar kan 
nogle af de kommende bebo-
ere gå i gang med at forbere-
de forårets dyrkning af øko-
logiske grøntsager og holde 
fællesspisning. 

Naboen Selma Bergen-
holz på Højbogård forpagter 
nemlig en god hektar jord 
til bofællesskabet, så inte-
resserede allerede nu kan 
begynde at så grøntsager 
mv., mens boligerne bliver 
bygget. Beboerne får også 
adgang til et midlertidigt 
fælleshus på Højbogård.

Det fortæller direktør 
Morten Pedersen fra selska-
bet Bærebo, som står bag 
projektet i Troldebakkerne:

- Vi har en pionergruppe 
med både lokale og tilflyt-
tere fra København. Det 
er nogle af de første inte-
resserede, som ønsker at 
få indflydelse på byggeriet 
og spillereglerne omkring 
bofællesskabet. De har væ-
ret med til at beslutte nogle 
ting omkring materialeval-
get, eksempelvis skifer eller 
træbeklædning, tagtype og 
så videre. I praksis valgte 
de stort set vores bud på et 
bæredygtigt projekt, hvilket 
vi naturligvis er stolte over, 
siger Morten Pedersen.

Der er endnu ikke un-
derskrevet lejeaftaler med 
kommende beboere. Der 
skal blandt andet træffes en 

række valg af køkkener mv., 
før lejekontrakterne ligger 
klar. Men der er stor interes-
se for projektet, og direktø-
ren forventer, at pionergrup-
pen tegner sig for en fjerde-
del af boligerne, mens andre 
interesserede sætter sig på 
endnu en fjerdedel.

- Så der er altså stadig en 
række ledige boliger. Men 
engagementet er så stærkt, 
at det giver os en god for-
nemmelse, siger Morten Pe-
dersen.

Byggeriet går formentlig 
i gang i februar, og så er der 
forventet indflytning i de-
cember næste år.

Beboerne har stor indfly-
delse

De 48 lejeboliger bliver 
mellem 29 og 116 kvadrat-
meter store med en måned-
lig husleje mellem 4.888 og 
13.988 kroner. 

Dette inkluderer andelen 
af fælleshuset, der kommer 
til at rumme plads til ikke 
alene storkøkkenet og fæl-
lesspisning, som er et helt 
centralt element i bofælles-
skabet, men også fællesfaci-
liteter som fx et værksted og 
gæsteværelser.

- Der er stor interesse fra 
seniorer og folk, som er enli-
ge – både med og uden børn. 
Men vi vil også gerne have 
flere børnefamilier ind – 
måske nogle fra storbyen, 
som gerne vil ud at have lidt 
jord under neglene. Og må-
ske de kommende beboere 
med småfolk ønsker, at der i 
fælleshuset skabes plads til 
fx et krea-rum til børnene. 
Så er det selvfølgelig den vej, 
vi har mulighed for at gå. 
Beboerne får indflydelse på, 
hvilke aktiviteter fælleshu-
set skal kunne rumme, siger 
Morten Pedersen.

Han forklarer, at det er helt 
bevidst, at Bærebo satser på 
flere aldersgrupper:

- Vi er sat i verden for at 
hjælpe bofællesskaber på 
vej. Vi lægger os mellem 

selvgroede grupper, som 
klarer alt selv, og så i den 
anden ende professionelle 
developere, der bygger nøg-
lefærdige bygninger – og 
efterfølgende håber, at der 
kommer et bofællesskab 
ud af det. Vi har ressourcer 
til at købe noget jord, og så 
inddrager vi folk, så de kan 
få en stor indflydelse på fæl-
lesskabet og boligerne, siger 
Morten Pedersen.

I det første bofællesskab 
bliver der 3.000 kvadratme-
ter bolig i alt. Dertil kommer 
fælleshuset på 300 kvadrat-
meter.

- Vi er kommet med et op-
læg, og så er det de kommen-
de beboere, som sætter ge-
digne fingeraftryk på, hvor-
dan det skal indrettes, siger 
Morten Pedersen.

Søndag den 19. december 
mellem klokken 14 og 16 
kommer pionergruppen på 
besøg hos Højbogård. Der 
deltager også en lokal øko-
landmand, så der ud over 
julehygge med æbleskiver 
og gløgg kan blive dialog om 
den praktiske opstart af øko-
logisk grøntsagsdyrkning.

Nye interesserede er også 
velkomne til at kigge forbi 
og hilse på repræsentanter 
fra Bærebo og de kommende 
beboere.

På grund af corona-situa-
tionen er det dog nødvendigt 
at tilmelde sig via Bærebos 
hjemmeside www.bærebo.
dk.

Nyt bofællesskab er 
klar til at gå i jorden

Beboerne kan flytte ind i december 2022, hvis alt går efter planen.  Illustration: Bærebo


