Bilag til brev til justitsminister Søren Pind om overfald på avisbude
18. maj 2016

Oversigt over overfald på avisbude i Søborg-området siden november 2015
Som det ses er overfaldene blevet stadig grovere og sker nu stadig hyppigere, antagelig fordi
overfaldsmændene ved, at Politiet ikke gør noget ved det.
Listen omfatter alene de overfald som har samme mønster, og hvor signalementer af
gerningsmændene er omtrent de samme.
Vi har i samme periode også et overfald på et kvindeligt avisbud med et antageligt seksuelt
motiv inkl. tyveri. Heller ikke her har politiet udvist speciel interesse for at opklare
forbrydelsen.
Tirsdag den 18. maj 2016
Kl. 05.10 antastes en avisomdeler af to personer på en villavej i Lyngby tæt på Buddinge.
Gerningsmændene kræver knallerten. Omdeleren forsøger at flygte, men indhentes,
overfaldes og skubbes af knallerten. Omdeleren bliver tildelt spark og slag.
Gerningsmændene stjæler knallert, avistasker og får også nøglebundter til låste gadedøre.
Politi og ambulance kommer hurtigt. Bud indlagt på hospital. Skaderne er heldigvis ikke
alvorlige. Politiet oplyser at de har spor af gerningsmændene, men disse er i skrivende stund
ikke fanget og knallert, aviser og nøgler er fortsat væk.
Mandag 16. maj 2016:
Forsøg på tyveri af knallert og aviser Mørkhøjvej 136 - kl. 03.30: To mænd hiver fat i avisbud
og forlanger nøgler til hans knallert. Han afviser at udlevere nøglerne, hvorefter de to mænd
ødelægger hans knallert.
Politiet bliver tilkaldt – kommer hurtigt – men finder ikke gerningsmændene.
Onsdag 11. maj 2016:
Omdeler antastes af 3 personer som kræver omdelers knallert. Omdeler gør ikke modstand
og får stjålet sin knallert af på gyngemose Parkvej 35 kl.03.00. Omdeler oplyser, at knallerten
er stjålet af tre mænd, der kom på to knallerter. Anmeldt til Politiet.
Onsdag 30. april 2016:
Kl. 03.00: To unge mænd forsøger at stjæle en omdelers scooter, som står udenfor depotet
Søborg Hovedgade 3. De bliver opdaget, antastet og stikker herefter af.
Kl. 03.15: To unge mænd gemmer sig ved nærliggende benzinstation (Statoil Søborg
Hovedgade/Grøntoften), forsøger at stjæle samme omdelers scooter igen, da han kører forbi.
Han når at køre fra dem og søger tilbage på depotet.

Kl. 03.45: Unge mænd skubber en anden omdeler af scooteren kørende med 30 km/t – han
vælter og kommer til skade – Politi og ambulance tilkaldes, og han bliver bragt til hospitalet.
Omdeler udskrevet efter en dag på hospital – sygemeldt i ca en uge.
Kl. 04.10: Mens Politiet snakker med distributørens lokaleleder på stedet, ringer en 3.
omdeler og melder, at nogle forsøger at stjæle hans scooter – Politiet kører til stedet med det
samme, men det lykkedes ikke at få fat i dem. (scooteren nåede ikke at blive stjålet).
Alle episoder er anmeldt, og Politiet foretog øget patruljering i området resten af natten, men
pågreb så vidt vides ingen.
Mandag 28. april 2016
Bil + personer observeret med lommelygte, som tjekkede garager m.m Vadgårdsvej 250
Politiet orienteret. Samme område hvor et bud (budenes tillidsmand) måtte gemme sig efter
et overfaldsforsøg tidligere.
Kl. 01.15: Bud får stjålet sin knallert uden for depotet, Søborg Hovedgade 3. Knallerten var
låst, så den er løftet fra stedet - anmeldt til Politiet.
Mandag 7. april 2016
kl. 02.15 Søborg Hovedgade 146. Mens bud var inde i opgang gøres forsøg påtyveri af
knallert og aviser. Knallerten bliver så beskadiget med slag, at den ikke kan køre. Meldt til
Politiet, der ikke havde tid til at komme.
Onsdag 30. marts 2016
En mand i en bil forsøger at stjæle en knallert v UNO X på Buddinge Hovedgade. Omdeler
opdager det og flygter på knallerten. Bilen følger efter omdeler og forsøger at genere ham.
Bud kører ind på lukket vej og ryster forfølgerne af.
Meldt til Politiet. Politiet kom ikke.
Bilen var stjålet. Medarbejder slog bilnummeret op og fandt ejerens efterlysning på
Facebook.
kl. 03.15 samme nat
På vej til arbejde på Kiplings Alle og Niels Finsens Alle forsøgte bil at stoppe bud. Lille blå
eller sort bil med to i bilen. De kørte op på siden af ham og sagde, de ville have hans knallert
og nøgler.
Buddet kørte ned ad sidevej og gennem sted, hvor biler ikke kan passere – og slap derfor fra
forfølgerne.
Buddet Arun kørte til depotet, Søborg Hovedgade 3
Meldt til Politiet som noterede det, men gjorde ikke yderligere.
Kl.04.00 samme nat
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En anden omdeler (budenes tillidsmand) bliver antruffet af to mænd. Muligvis de samme
som tidligere på natten, men det er uklart. Omdeler smider sin cykel og løber. Gerningsmænd
løber efter bud, men bud er hurtig og lokalkendt og gemmer sig,
Gerningsmænd opgiver forfølgelse og ødelægger buddets cykel på adressen Snogegårdsvej
114 – bl.a. skæres dækkene op. Der stjæles nogle aviser.
Meldt til Politiet, der oplyste, at de ikke havde tid til at komme.
Fredag 12. februar 2016
Et bud bliver stoppet af to mænd, der skubber ham af knallerten og slår efter ham med en
stor hammer. Blev kun ramt sporadisk. Røverne stjal (helt ny ) knallert med aviser. Buddet
blev sygemeldt. Meldt til Politiet.
Fredag 6. november 2016
Forsøg på tyveri af knallert fra bud på Bagsværd Hovedgade 50. Bl.a. blev ratlås ødelagt.
Efterfølgende anmeldt til Politiet.
***
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