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Hvordan undergår vi indbrud/ mindsker risikoen?
Sommerferietiden nærmer sig, dvs. ”højtiden” for indbrud. Det vil normalt være meget ubehageligt
at komme tilbage til huset og finde det endevendt og mange ting (ubetalelige minder) fjernet.
Grundejeren.dk har i marts afholdt et tema møde om ”indbrud”, hvor den kriminalpræventive
afdeling i Københavns politi havde et indlæg om at undgå indbrud og et forsikringsselskab et
indlæg om forsikringsdækning. Her er hovedpunkterne:
Nabohjælp:
Det vigtigste element er nabohjælp. Er man ude at rejse så fortæl det til de nærmeste naboer og
genboer og bed nogen om at tømme postkassen, vande blomsterkrukkerne, fylde noget i
affaldsbeholderen og køre den ud til tømning, og hvis man er bortrejst i ugevis få nogen til at slå
græsplænen. Er der ting som f.eks. blomsterkrukker og havemøbler blevet flyttet, så få dem flyttet
på plads.
Nabohjælp er også generel opmærksomhed. Sker der noget mystisk i vores kvarter? Går der nogen
rundt og kigger sig omkring? Kører der en kassevogn med østeuropærer og deslige, så vær sikker på
at de ifølge politiet er på ”indkøb” inden de skal hjem. Bliver der ringet på døren og nogen spørger
f. eks. om vejen til Husum torv? Så kontakt evt. politiet.
Hold specielt øje med huse, hvor beboeren kan være indlagt på et hospital.
Generelt kan man sige at hvis vi vil være et attraktivt kvarter, så er nabohjælp et naturligt gode.
Låse:
Gammeldags Rukolåse, dvs. låse med kun 5 stifter, dur ikke. Man kan købe en ”bankenøgle” på
nettet og låse op meget hurtigt, uden at det kan ses på låsen. Dvs. der bliver tale om ”simpel” tyveri
og dermed en væsentlig nedsat forsikringsdækning.
Den lås der bør avendes, skal have væsentlig flere stifter.
Låse bør ikke være smæklåse. De kan åbnes med et plastikkort. Låsen skal være med ”vrider” eller
bedst kunne låses med nøgle på begge sider. Så kan tyven ikke så let komme ud med tyvekosterne.
Låsen bør ikke sidde i ”sparkehøjde”. En dør kan let sparkes op, da karmtræet let kan splintres. For
at undgå dette bør karmen forstærkes. Skruerne i slutblikket (låseblikket) bør være så lange som
muligt, hvad man hyppigt ikke har brugt. Karmen bør evt. forstærkes med 1 m lang
metalliste/båndjern som kan monteres, når indfatningen tages af.
Lys:
Et hus bør altid se beboet ud, selv om man ikke er hjemme. Der skal være lys om aftenen. Anskaf
tænd-/slukure, så at der er lys i alle rum, hvor der normalt er lys. Urene er i dag billige – 2 for
normalt 35 kr.
Tyve kan ikke lide at arbejde i lys. Der bør derfor være lys udenfor, der tænder når nogen nærmer
sig huset. I dag skulle der kunne fås lamper/følere, der tager billeder af den ”fremmede” og som så
lagres på et memory-kort, der let afmonteres og kan gå i computerens eksterne stik for memories.
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Vinduer:
De allerfleste har i dag termoruder. De er godt isolerende, men en drøm for en tyv. Det er normalt
meget let at tage sådan en rude ud og dermed få adgang til huset. Glaslisten brækkes meget let af.
For at forhindre, at dette sker, bør glaslister evt. monteres med skruer der kræver specialværktøj.
Skruen ødelægges, hvis man ikke bruge et sådant værktøj, men skruen bliver stadigvæk siddende
selv om trælisten er brækket itu, men nu skal skruer bukkes til siden for at få ruden ud..
En anden måde at forhindre, at en rude umiddelbart kan fjernes, kan være at give ruden flere klatter
bygningssilikone mellem rude og ramme, inden glaslisterne monteres. Så vil det i hvert fald tage
meget længere tid at få ruden ud.
Udtagning af en termorude og dermed besøg af en listetyv om natten har der været nogle, der har
oplevet, specielt i huse med 1. sal. Det havde den politimand, der holdt foredraget, også oplevet.
Her i Søgård har der også været et par tilfælde.
Husk altid at lukke vinduerne med alle hasper.
Sikring af vinduer og døre:
Kældervinduer kan sikres med tremmer, der forholdsvis let kan monteres i eksisterende rammer.
Yderdøre, der ikke er tykke og massive, kan forstærkes med lodrette trælægtere. Yderdøre, der ikke
bruges som indgangsdøre som f.eks. kælderdøre bør sikres med skyderigler både foroven og
forneden.
Lyd:
Lyd stresser en tyv. Lydgiveren kan være monteret på alle vinduer og døre eller aktiveres ved
bevægelse i rummet.
Adgang til huset af ukendte:
Hvis der bliver ringet på døren af en person man ikke kender eller en man ikke har bestilt til at
komme, bør man altid bede om at se et ID, selv om vedkommende siger at man kommer fra politiet,
kommunen, Dong mfl..
Vi har haft tyveri af personer, der tilbyder at hjælpe med at bære varer eller lignende. Bagefter viste
det sig at der var stjålet en halskæde, en pung mm..
Lad være med at være naiv. Dine medmennesker vil dig ikke altid noget godt.
Forsikring:
Husk det er dig der skal bevise, at der har været indbrud og ikke simpel tyveri og at det, som du
mener, er stjålet har du ejet.
En god ting er at affotografere sit hjem. Så er sandsynligheden for at man glemmer noget, når
skaden skal gøres op, væsentlig mindre. Du kan også lave en løbende boopgørelse.
Husk fotos og lister skal opbevares et andet sted end i dit hus – i bankboks eller hos en bekendt.

Det vigtigste element i at udgå indbrud er NABOHJÆLP – opmærksomhed frem for
ligegyldighed
Husk politiets telefonnumre: Ved indbrud 112 og ved noget mistænkelig 114.
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