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Naboer anholdt indbrudstyv
Af Hanne Øxenholt hox@herningfolkeblad.dk
videbæk Nabohjælpen i Videbæk virker. Det viste sig fredag klokken 17.50, hvor medlemmer af
foreningen så nogle skumle fyre bevæge sig rundt på Granvænget i Videbæk. Tre mænd var inde i et hus,
men de to stak af, og naboerne foretog civil anholdelse af den tredje mand. De holdt på ham, til
politiet kom frem, og det viste sig at være en ung rumæner.
- Han har siddet hos os natten over, men han havde ikke tyveværktøj på sig, så vi havde ikke beviser
imod ham og måtte lade ham gå næste middag. Måske en af de andre har haft værktøj på sig. Men hvor
er det godt, at folk er opmærksomme, siger vicepolitikommissær Bjarne Højgaard, Lokalpolitiet i
Ringkøbing.
- Det var medlemmer af Videbæk Nabohjælp, der fredag aften var årvågne og sammen fik stoppet den
rumænske indbrudstyv. Det ene medlem fik alarmeret øvrige medlemmer af Videbæk Nabohjælp og gik
derefter ud sammen med disse og fik stoppet tyven og fastholdt ham, indtil politiet meget hurtigt var
fremme, beretter nabohjælpens formand Lars Bang Pedersen.
- Episoden var en nøjagtig kopi af, hvad der skete på Fyrrevænget for 14 dage siden, hvor en enlig ældre
dame desværre havde besøg af en ubuden gæst. Og det var den gang som nu de
samme personer, der observerede, at der var noget galt.
Samme metode
Nabohjælpen har luret indbrudtyvenes taktik af.
- Det går ud på, at de sætter en ung mand af på gaden. Han går så et stykke tid frem og tilbage og taler i
mobiltelefon. Hvem han taler med, kan der kun gættes om. Et medlem af foreningen kørte i weekenden
hjem til Videbæk. Foran ham kørte en sort, rumænsk indregistreret Ford Mondeo. Medlemmet følger
efter i lav fart, og personerne i bilen opdager ham må
ske. De fortsætter vest ud af byen. Medlemmet har taget bilens nummer og har videregivet det til politiet.
For - som medlemmet kunne fortælle politiet - var det jo netop en sort Mondeo, og rumænsk endda, der
forsvandt fra Stof og Sy i Videbæk, da der var indbrud der. Gad vide om denne bil er vendt rundt og
kørt tilbage til Videbæk for at sætte den unge mand, der blev på grebet i forbindelse med indbruddet
fredag, af, spekulerer Lars Bang Pedersen.
Han opfordrer borgerne til at holde øje med en sort Mondeo med rumænske nummerplader.
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