
I SAMARBEJDE MED

Bliv tryg i 
dit hjem

Det skal du gøre, når du har  
haft indbrud:

Anmeld indbruddet til din forsikring

Reparér og sikr din bolig

Tjek, hvad der mangler, og orienter dit
forsikringsselskab og politiet

Advar nabolaget

Udarbejd en plan for sikring af dit hjem

Orientér politiet, hvis du eller din nabo har set 
noget mistænkeligt i området op til indbruddet

Da du for nylig havde indbrud, udleverede politiet 
en indbrudsfolder til dig. Folderen rummer en 
række konkrete anbefalinger til, hvordan du kan 
sikre dit hus bedre mod indbrud - og forhåbentlig 
blive tryg i dit hjem igen. 

Vi sender dig her et kort resume af indbrudsfolderen. 
Du kan finde meget mere information og flere gode råd i 
selve indbrudsfolderen. Er den blevet væk, kan du finde 
den i en digital udgave på www.botrygt.dk 

Følg de tre anbefalinger 
→  Styrk boligens omgivelser
Det, der omgiver din bolig, har betydning for 
risikoen for indbrud. Jo flere steder indbrudstyven 
kan gemme sig, desto nemmere og mere risikabelt 
bliver det at begå indbrud. Overvej, om du har sær-
ligt udsatte steder ved din bolig, hvor tyven nemt 
kan arbejde i fred.

→ Styrk boligens vinduer og døre
Kvaliteten og sikkerheden af dine vinduer og døre 
er afgørende for, hvor stor risikoen for indbrud er. 
Inden for de seneste 10 år er der sket mange frem-
skridt, der øger døre og vinduers modstandsdyg-
tighed mod indbrud. Har du døre og vinduer, der 
er ældre end 10 år, kan det være hensigtsmæssigt 
at sikre dem bedre. Hvis vinduer og døre er i fin 
stand, kan du gøre det selv med enkelte tiltag. 

→ Styrk boligen indenfor
Indbrud kan også forhindres ved at foretage 
sikringstiltag indendørs. Tyve undgår nemlig 
boliger, hvor de tror, der er nogen hjemme eller 
øget risiko for at blive spottet. Samtidig kan 
nogle tiltag gøre det nemmere for politiet at finde 
tyven og tyvekosterne og dermed bidrage til at 
øge opklaringsprocenten.
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Kom godt i gang med Nabohjælp
1. Hent Nabohjælps gratis app.

2. Spørg naboerne, om de vil være med.

3. Inviter naboer som feriehjælpere via app’en.

http://www.botrygt.dk

