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I 2010 udbrændte 13 biler i parkeringskælderen efter en ildspåsættelse, det kostede
forsikringsselskabet fire millioner kroner i
erstatninger.

Graffiti, der skal males over, er hverdagskost, men hærværket kan også være
mere omfattende, som da der blev brudt
ind og festet i fælleshuset, der lige var sat i
stand.

Ulla Bjerg peger op på det lille sorte kamera, der ikke syner af meget, men filmer hver en bevægelse.

deren, men det frarådede de os. Der er
nemlig så lavt til loftet, at kameraet enten vil blive sprayet til eller revet ned.

Lys og kameraer gør
beboere trygge

Det skal være trygt at bo her

Efter hærværk, trusler og tilråb har Langelunden fået mere lys udenfor
og videoovervågning. Det skaber større tryghed, og så sparer de endda
100.000 kroner på elregningen
Beboerne i de 168 lejligheder i Ejerforeningen Langelunden nord for København er udfordret stort set hver eneste
dag. Typisk kommer 10-15 unge eller
flere med rødder i indvandrermiljøet
i deres biler, hvor de hænger ud på
parkeringspladsen eller i parkeringskælderen, drikker, sælger stoffer og spiller
musik til langt ud på natten. Trusler,
tilråb og graffiti med slagord som ’Loyal
To Familia Nivå’ og ’Fuck Bandidos’ har
de også måttet finde sig i længe. Men
nu har beboerne fået nok.
- Det har gjort både ældre og familier med børn utrygge og det med god
grund. Selv har jeg prøvet, at en af dem
trak en pistol og pegede på mig, da jeg
ville bakke min bil ud, så i marts besluttede vi på generalforsamlingen, at
nu har vi fået nok. Så udover den bedre
belysning, vi har fået lavet, besluttede
vi at få videoovervågning på udvalgte
steder, fortæller Ulla Bjerg, der er formand for ejerforeningen.

Får bedre lys og sparer stort

Egentligt var det også med belysningen,
tiltagene startede for halvandet år siden. I de 16 opgange brændte lyset 24
timer i døgnet, så da opgangene alligevel skulle renoveres, fik de Frandsen El
ud og se på sagen. De fandt en løsning
med LED lamper og sensorer, så lamperne kun brænder to minutter, efter
opgangene er forladt. Samtidig kom der
nye LEDlamper til husnumre og som
stibelysning uden for.
- Det mere lys skaber tryghed og gør,
at alle kan færdes lidt mere sikkert,

Arbejdet med videoovervågningen er
først blevet færdig sidst i september,
så Ulla Bjerg ved endnu ikke, om det
får rødderne til at rykke ’festen’ andre
steder hen.
- Først troede de ikke rigtigt, at kameraerne var andet end attrapper. Men
så viste jeg en storebror til en af rødderne, alt det kameraerne kan. Det blev
han meget overrasket over, så det håber
jeg nu han spreder, så de rykker til andre græsgange. For de synes næppe, det
er sjovt at lave hærværk eller handle
stoffer, samtidig med, at de bliver filmet, siger Ulla Bjerg, der fortæller, at
de om nødvendigt er parat til yderligere
tiltag, som for eksempel belysningssensor ved indgangen til parkeringskælderen, så de ikke længere vil kunne hænge
ud dernede – uden at lyset slukker for
dem.
- Det har været et kæmpearbejde,
men det er det også hele tiden at skulle
male graffiti over og rydde op efter deres skrald. Men vigtigst af alt, så vil vi
ikke finde os i mere. Det skal være trygt
og sikkert at bo i Langelunden.
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Vi er eksperter i:

På computeren kan Ulla Bjerg følge hver en bevægelse fra kameraerne på parkeringspladsen
både dag og nat, og kvaliteten er knivskarp.

og så giver lamperne et lidt lilla skær,
så de lyser fantastisk flot. Men mest
fantastisk er, at vi sparer 40 procent
på el-udgifterne ved den samlede løsning. Så allerede første år har vi sparet
100.000 kroner på elregningen, fortæller Ulla Bjerg.

Prakker os ikke noget på

Derfor var det også helt naturligt, at
det var Frandsen El, de rådførte sig med
i forhold til videoovervågningen. Det
er endt med 5 infrarøde kameraer, der
filmer klart ved bevægelse både dag og

nat. Kvaliteten er så detaljeret, at man
kan aflæse nummerpladerne på de biler,
der kører op og ned af parkeringskælderen. Optagelserne kan samtidig ikke
misbruges, da det kun er hende og
næstformanden, der har adgang til computeren, der gemmer optagelserne.
- Der var det Frandsen El, der hjalp
os med, hvor de skal sidde bedst, og det
er det, jeg så godt kan lide ved dem. De
er med til at finde nogle gode løsninger
uden, at de forsøger at prakke os noget
på. For eksempel ville vi også gerne
have haft et kamera i parkeringskæl-
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