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Hold tyvene væk
Indbrud og indbrudsforsøg er desværre et emne, der fortsat er relevant. Denne mail udsendes til
Grundejerforeningens medlemmer nu, fordi politiet oplyser, at Påsken er en af højsæsonerne for indbrudstyvene.
Sidste år blev mere end 30.000 danske hjem ramt af indbrud. Men en ny rapport fra TrygFonden og Det
Kriminalpræventive Råd kommer med konkrete råd til hvad man kan gøre, for ikke at blive en del af statistikken. Læs
om rapporten her: https://www.trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/saadan-bekaemper-vi-mest-effektivt-indbrud.
Her kan du også downloade den samlede rapport – nyttig læsning.
Eller læs Berlingske Tidendes omtale af rapporten nedenfor.
Se også Grundejerforeningens hjemmeside, der har nyttige links til forskellige hjemmesider om sikring mod indbrud:
http://www.kollekolleparken.dk/links.html
Ny rapport om indbrud: Fem råd, der holder tyven ude
Selvom antallet af indbrud er indbrud i beboelse er faldet med næsten en tredjedel over de sidste fem år, frygter
rekordmange stadig at få ubudne gæster i deres gemakker. Ikke færre end hver fjerde dansker deler denne frygt. En
frygt, der for mere end 30.000 mennesker blev til virkelighed i 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
Men hvis man ikke ønsker at ende i statistikken eller at få sit hjem endevendt at tyve, er der faktisk en række ting
man kan gøre. Det viser en ny rapport fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd (DKR), der både kommer med
gode råd til hvad den enkelte husejer kan gøre, hvad vi kan gøre i fællesskab og hvad der kan gøres på nationalt plan.
For den enkelte handler det først om fremmest om at beskytte sin bolig fra tyven, viser rapporten, der samler den
nyeste viden på området. Når man forstærker døre, vinduer, låse og mure, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg,
noget der under ét samlet hele kaldes ’skalsikring’, så er man allerede godt på vej mod at holde tyven ude. Dernæst
anbefaler DKR og TrygFonden, at man skal låse sine redskaber inde, så de ikke kan bruges af tyve til at begå indbrud.
Desuden kan det hjælpe, hvis man forsøger at ’snyde tyven’, står der i rapporten. Det kan fx gøres ved at lade
radioen spille eller lyset være tændt, selvom man ikke er hjemme. Man skal samtidig sikre sig, at værdifulde ting ikke
kan ses udefra.
Derudover anbefaler rapporten, at man hjælper sine naboer. Systematisk nabohjælp kan afværge hvert femte
indbrud, skriver DKR og TrygFonden, og foreslår at man fx hjælper naboen, så det ser ud som om, de er hjemme, selv
når de er ude. Det kan man gøre ved at parkere sin bil eller cykel foran deres hus, tømme deres postkasse eller
lægger deres dørmåtte på plads, hvis den er blevet flyttet efter trappevask eller snerydning.
Det hjælper dog også, hvis vi er aktive i miljøet omkring os, fortæller rapporten. Hvis området summer af liv og man
samtidig indretter sig, så der ikke er høje hække til at skærme eller dårlig belysning for tyven til at gemme sig i,
bliver den naturlige naboovervågning et stærkt værn mod indbrud.
TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd anbefaler ligeså, at man afskærer tyvenes mulighed for at tjene penge,
ved at være opmærksomme på hæleri. Hvis man kun køber eksempelvis brugte varer gennem elektroniske
betalingsløsning eller med NemID, bliver det sværere for tyvene at videresælge deres stjålne varer uden at efterlade
sig et spor.
Kilde: Berlingske Tidende 6. marts 2017.
5 RÅD TIL DEN ENKELTE GRUNDEJER
•

Vi kan beskytte vores bolig. Det indebærer, at vi forstærker hjemmets døre, vinduer, låse, mure, så de bedre
kan modstå indbrudsforsøg. Det hedder skalsikring. Vi kan overveje at supplere skalsikringen med automatisk
lys, kameraer, tyverimærkning og alarmer.
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Vi kan gøre det svært for tyven. Når vi beskytter boligen, gør vi også arbejdet sværere for tyven. Der kan
være flere praktiske ting: Låser vi vores redskaber inde, kan de ikke bruges til et indbrudsforsøg, og sørger vi
for at sikre frit indsyn til vores bolig, kan tyven ikke skjule sig.
Vi kan snyde tyven. Ved hjælp af enkle tricks som at lade radioen og lys være tændt, sørge for lidt legetøj
eller vasketøj udenfor, sikre at værdifulde ting ikke ses udefra, kan vi holde tyven på afstand, når vi ikke er
hjemme.
Vi kan indgå i systematisk nabohjælp.
Vi kan hjælpe naboen med ’at være hjemme’. Nabohjælp indebærer, at vi sørger for at skabe ’liv’ omkring
boligen for hinanden, når vi er væk. Det kan vi gøre ved at tømme postkassen, fylde skraldespanden, stille
vores bil/cykel foran huset, rydde sne osv.

