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Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud
1.Se på dit hus med tyvens øjne
en tyv vil vælge det hus:


Hvor det er lettest at komme til/god tilkørselsvej (hvis hun/han vil stjæle store ting)



Hvor det er lettest at arbejde uset i forhold til naboer og evt. trafik på tilkørselsvej (en tyv foretrækker arbejdsro
og ønsker ikke at blive kigget over skulderen)



Hvor huset ser ubeboet ud, fx pga. højt græs/ukrudt



Hvor er der er en tom affaldspose



Hvor indbruddet kan begås i skjul af høj beplantning

2. Hvor vil tyven bryde ind?


Det sted, der opfattes som det svageste sted



Der hvor huset er mindst beskyttet—fx døre og vinduer med dårlige
hasper og hængsler



Der hvor det er lettest at arbejde i fred



Der hvor det er lettest at komme uset til og fra huset



Der hvor der er synlige værdier: dyr fladskærm, IT- og fotoudstyr

3. Hvordan kan man sikre sig?


Luk og lås døre og vinduer, når hjemmet forlades



Sørg for at vedligeholde træværket i døre og vinduer godt



Forsyn døre og vinduer med gode hasper og hængsler



Sørg for at tyven ikke kan bruge værktøj og redskaber på adressen (lås værktøj og haveredskaber inde, fastlås
evt. stigen)



Lad ikke værdigenstande være synlige udefra



Klip hækken ned, så tyven ikke kan gemme sig bag den



Opsæt evt. bevægelsessensor, der tænder lys udenfor og tænd/sluk-ure indenfor



Undgå at fortælle på internettet eller lignende, at du er bortrejst



Lad haven rode lidt, så det ser ud som om, der er nogen hjemme
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Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud—fortsat
4. Opsæt evt. tyverialarm hvis:


Du har haft indbrud før og føler dig utryg



Du er utryg ved at være hjemme om natten



Du bor i et område, hvor der sker mange indbrud



Du har særlige værdier (fx malerier, arvestykker, værdifulde smykker)



Du rejser meget



Der er lang til naboer

5. Mærkning og registrering


Mærk dine værdigenstande (gravering eller dna-væske/lak)



Noter serienr. og stelnr. på dine værdigenstande



Tag billeder af værdigenstande—gem fotos på et eksternt medie (ex. usb-stik) - ikke på computeren



Tyven har vanskeligere ved at afsætte mærkede genstande



Politiet har bedre muligheder for at opklare tyverier og indbrud, hvis genstande er mærkede



Der er større sandsynlighed for at få de stjålne ting tilbage

6. Efter et indbrud


Kontakt politiet og ryd ikke op før politiet har været forbi



Gør ikke rent, du risikerer at fjerne spor (fod-/fingeraftryk eller dna-spor)



Undersøg hvad du har fået stjålet - hævekort skal spærres hurtigst muligt



Anmeld indbruddet til dit forsikringsselskab



Efter ovenstående er det tid til at se på, om der evt. kan gøres noget for at sikre huset bedre i fremtiden
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Nabohjælp
Undgå indbrud med nabohjælp
Når du opretter en nabohjælpsprofil , får du redskaberne til nemmere
og mere stabil nabohjælp:
 Adgang til at sende og modtage advarsler i nabolaget, hvis der sker noget mistænkeligt
 Klistermærker til postkasser og døre, så tyven kan se, at her holdes der øje med naboens hjem
 Adgang til en feriekalender, så du kan fortælle betroede naboer, hvornår dit hjem er alene hjemme
 Postkort som du kan bruge til at invitere naboerne med
 Gode råd og vejledning til at undgå indbrud

Kom med i nabohjælp
Opret en profil på www.nabohjælp.dk eller via app’en. Så får du tilsendt et velkomstbrev med klistermærker, postkort til
at invitere flere naboer samt råd om, hvordan du forebygger indbrud. Det er ganske gratis—og dine informationer er i sikre hænder. Nabohjælp skal nemlig leve op til de samme sikkerhedskrav som bankerne.

Sommerkonkurrencen ”Gode nabogerninger” ...løber fra den 17. juni til den 17. juli, og går ud på at gøre noget godt for dine naboer og sende et billede af det. Det kan
være at tømme postkassen for dem, hænge vasketøj op på deres ellers tomme tøjsnor, slå græsset, byde på hjemmebag eller hjælpe med at bære indkøbsposerne ind. Altså gode gerninger som hjælper til at holde tyvene væk eller bare
er med til at gøre din nabo glad og tryg.
Hvis det er dig, der sender det bedste billede, kan du og
dine naboer vinde et besøg af jeres helt egen Hjem-IS bil

(til

en værdi af op til kr. 10.000) til jeres næste vejfest, fælles
arbejdsdag eller til at samle naboerne til et uforpligtende
arrangement i nabolaget.
Se mere på www.nabohjælp.dk
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Gode områder giver ejerskab og tryghed
Indbrud, tyveri, nabokonflikter, chikane og ræs på stisystemer er alt sammen noget, der skaber utryghed eller mistrivsel.
Det samme gælder graffiti og anden hærværk. Undersøgelser viser, at gode og attraktive omgivelser giver beboerne
større ejerskabsfølelse over for området:


Hvis området er rart at være i, er folk mere opmærksomme på hinanden og hinandens boliger



Beboerne er mere interesserede i at bruge friarealer og fællesarealer. Det gør det sværere at begå indbrud uden at blive set



Beboerne har lyst til at deltage aktivt i områdets udvikling. Engagement og ansvarsfølelse er et signal til tyvene om
fællesskab, og at der bliver taget hånd om tingene – hvilket også gør det besværligt at lave indbrud

Forhold, der påvirker kriminalitet
Udover de ting, der allerede er nævnt, er der en række andre forhold, der spiller en rolle for indbrud. Forhold man kan gøre noget ved i fællesskab med andre beboere, ejer-/lejerforeningen – eller eventuelt i
samarbejde med kommunens tekniske forvaltning. I
kan fx arbejde med:



At gøre ejer- og ansvarsforhold tydelige for de enkelte områder, så man tydeligt kan se, at nogen tager sig af området.
Og gerne hvem der gør det. Der skal helst ikke være et ”ingenmandsland”, som ingen er ansvarlige for og som ikke
bliver ordentligt vedligeholdt



At sørge for god vedligeholdelse og renholdelse af området. Affald sender et signal om, at beboerne ikke tager sig af
området, og det øger risikoen for indbrud



At fjerne vildtvoksende buskadser, der skaber mørke og døde vinkler langs stisystemer og veje. Det giver større tryghed for beboerne og dårligere flugtveje for tyven.



At holde beplantningen nede og fjerne stakitter ud mod offentlige veje. Det giver bedre ind- og udsyn, større tryghed
og færre skjulesteder. Vær opmærksom på, at der skal være balance mellem jeres tiltag for at forebygge indbrud og
hensynet til privatlivets fred



At opsætte god, behagelig og gerne ”varm” belysning på veje og stisystemer. Belysning der forebygger kriminalitet, er
ikke stærkt lys, men nærmere et behageligt lys, der giver jer lyst til at færdes i området.
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