
Tjekliste til en mere sikker bolig
1  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 særligt udsatte steder ved din 
bolig, hvor tyven nemt kan arbejde i fred.

 Klip hækken, så den er højst 1,6 meter og dermed ikke er let at skjule sig bag.
 Installér sensorstyret lys, som tænder automatisk ved bevægelse og dermed øger sandsynligheden for,  

at tyven bliver spottet.
 Lås redskabsrummet, så tyven ikke kan få adgang til redskaber, der kan bruges til at bryde ind i din bolig,  

fx koben, skruetrækker eller spade.

2  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 fremskridt, der øger døre og vinduers modstandsdygtighed mod 
indbrud. Der er fx udviklet skjulte hængsler, punktlimet glas og meget holdbare greb. 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. Husk, at din bolig aldrig er stærkere end sit svageste punkt.

 Installér ekstra lås indvendigt på døre, så det bliver sværere for tyven at komme ud med større tyvekoster. 
Placér den indvendige lås, så de to låse minimum er 40 cm fra hinanden, den ekstra lås kan fx være en 
kasselås eller med vrider. Det vil ofte være særligt relevant på terrassedøre eller kælderdøre, hvor tyve 
nemmere kan flygte med genstande uden at blive opdaget.

 Sæt sikringsbeslag på vinduerne, så det bliver sværere at bruge fx et koben eller en stor skruetrækker  
til at brække vinduerne op.

 Skift låsecylinderen i ældre døre, dels for at gøre det sværere at bryde ind, dels for at skræmme tyven  
fra overhovedet at forsøge.

3   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.

 Installér indendørslys med timer, så boligens rum kan lyses op, når du ikke er hjemme i længere perioder. 
Det får det til at se ud, som om der er nogen hjemme. 

 Anvend mærkning på værdifulde genstande, så det bliver nemmere for politiet at bevise, at 
værdigenstandene er stjålne – og at finde frem til deres rette ejer. Du kan bruge en gravørpen, anskaffe dig 
en uv-pen med usynligt blæk eller investere i DNA-mærkning, der kan bruges til selv meget små genstande. 
Tag billeder, og før en liste over markerede genstande.

 Flyt særligt værdifulde genstande til et sted, der ikke kan ses fra gaden. Hvis tyve kan få øje på værdifulde 
og letomsættelige genstande, vil de være mere tilbøjelige til at begå indbrud i boligen. 

 Overvej, om en alarm kan øge trygheden hos jer, da en alarm kan tilkalde naboer eller vagtpersonale,  
når indbrudstyven er trængt ind i boligen.


