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Eneste sak på dagsorden: Beslutning om evt. forlengelse av ordningen med områdevakthold 
 
Det var ingen kommentarer til innkallingen som dermed ble godkjent. 
 
Formannen opplyste at vedtaket om områdevakthold som ble gjort på generalforsamlingen våren 2007 
gjaldt ut oktober og at det var nødvendig med nytt vedtak på ekstraordinær generalforsamling dersom man 
evt. skulle ønske å forlenge ordningen. Kostnaden ved en forlengelse er nå under 30 % av årlig 
velkontingent og det økonomiske omfanget er dermed innenfor grensene for hva som iflg. vedtektene kan 
vedtas med simpelt flertall. 
 
Styret har i perioden med vakt bare fått positive tilbakemeldinger på ordningen. Samtidig er tiden med 
vakthold forholdsvis kort og det synes tidlig å trekke konklusjoner om effekten. 
 
Leif Kvalheim (LK) fra Sikkerhetsgruppen Nordstrand orienterte om selskapets erfaring fra område-
vaktholdet. Han oppga at det ikke var kommet negative tilbakemeldinger og at det mest positive har vært 
at det ikke har vært meldt om innbrud i perioden selskapet har hatt vakthold. Det har vært vakthold til 
ulike tider, men hovedsakelig på kvelden og natta. 
 
På spørsmål oppga LK at en del mindre hendelser knyttet til biler som ble oppfattet som mistenkelige var 
rapportert. Avtalen omfattet kjøring gjennom området, men vekterne var i praksis også en del ute 
hovedsakelig i forbindelse med lufting av hund, hvilket hadde gitt god kontakt med beboere. Det kom 
videre spørsmål om det hadde vært mer hensiktsmessig med sivil bil enn uniformert. LK oppgav at slik 
patruljering var en politioppgave. 
 
Vaktselskapet tar raskt kontakt med politiet ved mulige hendelser. Det ble påpekt at i hvert fall en vekter 
gjentatte ganger var blitt observert med mesteparten av oppmerksomheten rettet mot langvarige samtaler i 
mobiltelefonen og at dette ikke var ønskelig. 
 
Det ble spurt om det ikke også var hensiktsmessig med inspeksjon på dagtid. LK opplyste at det så langt 
var avtalt at det skulle fokuseres mest på kvelds- og nattetid. 
 
Gunnar Asgard (GA) fra Manglerud politistasjon orienterte om kriminalitetssituasjonen i området. 
Han innledet med å konstatere at politiet på Manglerud hadde svært god oversikt over distriktet som 
130.000 mennesker og 125 nasjonaliteter sokner til. 
 
GA tok utgangspunkt i kriminalitetsstatistikken for distriktet i perioden 1.1.05 – 1.10.07 for Manglerud 
politidistrikt. 
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Tendensen er at det er færre ungdomsproblemer enn tidligere ettersom befolkningen ”setter” seg. 
Manglerud har færre forhold enn alle andre politidistrikter (eks. sentrum der det nesten ikke er leiligheter). 
GA viste grafer som viste en synkende tendens mht. kriminell aktivitet i området. Han ga uttrykk for at 
politiet ikke hadde noen god forklaring på hvorfor det var slik. 
 
Mht. Dal/Brenna var det mange innbrud utført av chilenere i august 2006. Det var totalt 10 grove tyverier 
(innbrudd med makt evt. stort tyveri) i 2005 og 14 i 2006. Det er ikke registrert grove tyverier i 2007. 
 
På spørsmål om GA trodde at områdevakthold ville kunne ha en preventiv virkning svarte GA at han 
trodde trygghetsfølelsen hadde verdi uten at han ville være konkret mht. effekt av vaktholdet som sådan. 
Han oppga videre at politiet ikke kjørte rundt ”uten mål og mening” lenger. All innsats var rettet mot 
konkrete hendelser og innsats er oftest et resultat av forutgående analysearbeid. I fjor brukte derimot 
politiet mye ressurser på Dal/Brenna. 
 
Det ble påpekt at det var viktig for folk at alle henvendelser til blir tatt seriøst slik at man føler seg 
ivaretatt. GA var enig i at politiet kunne miste tillit dersom det ble gitt avvisende svar på henvendelser. 
Han understreket samtidig at henvendelser vanskelig kunne håndteres hvis politiet ikke hadde direkte 
kontakt fysisk eller skriftlig. Telefonhenvendelser med ønske om oppfølging er derimot verre å håndtere. 
 
Det ble spurt om grunnen til færre innbrud var at chilenerne ble tatt eller at det var innført 
områdevakthold. GA oppga at han ikke kunne svare entydig på dette. 
 
Det ble videre kommentert at inntrykket i Oslo ikke er at byen er fri for kriminalitet. GA forstod spm., 
men påpekte at Oslo nok var rimelig trygg om man unnlot ”krangling i drosjekø kl. 2 om natta”. 
 
Epostadressen som skal benyttes til Manglerud politistasjon er: post.oslo@politiet.no 
 
Formannen opplyste at det forelå et alternativt tilbud vakttilbud fra Securitas. Tilbudet har tilnærmet 
samme pris som nåværende avtale med Nordstrand. Kasserer understreket at avstemningen nå gjaldt om 
det var ønskelig å ha vakthold, møtet skulle i prinsippet ikke velge vaktselskap.  
Konklusjonen fra en kort diskusjon var at det var ønske om å beholde avtalen med det lokale selskapet da 
det ble antatt at dette ville gi gunstigst responstid. 
 
Det ble videre diskutert varigheten av en evt. forlenget vaktavtale. To alternativer pekte seg: 

1. Fram til generalforsamlingen i 2008 
2. Fram til generalforsamlingen i 2009 

 
Saken gikk til avstemning og forlengelse av vaktordningen fram til generalforsamlingen 2009 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Styret legger opp til at det sendes ut egen innbetalingsblankett for de månedene som er igjen av 2007. 
Vaktkostnaden for 2008 innarbeides i den normale velkontingenten. 


