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Informationsmateriale 
Indbrudsforebyggelse for beboerne i kvarteret.  

Tak fordi du har valgt at tage indbrudsforebyggelse med på dagsordenen. På de næste sider vil 
du finde en information, som kan hjælpe til med at sætte en samtale i gang om indbrudsforebyg-
gelse. Det er selvfølgelig helt op til jer, om I vil følge den slavisk eller plukke det ud, som er mest 
relevant for jeres kvarter. Vi håber, at I sammen kan få talt om, hvad I kan gøre for at holde ty-
ven ude.  
 
Sådan læser I materialet 
 
Informationen er delt ind syv punkter, som I kan tale om på mødet.  
 
Informationsmaterialet omhandler følgende punkter 

• Hvad er Bo trygt! 

• Hvordan ser indbrudssituationen ud i jeres område? 
• Hvad kan vi selv gøre? Tips og tricks til at sikre din bolig. 
• Det er slet ikke så dyrt! 
• Vær med i Nabohjælp – det virker  
• Hvordan håndterer man et indbrud 

• Afslutning 
 
Godt møde!  
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Informationsmaterialet 
 
Punkt 1: Hvad er Bo trygt! 
TrygFonden og Realdania har sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd lanceret en 
ambitiøs indsats kaldet Bo trygt. Indsatsen skal reducere antallet af indbrud i private hjem i Dan-
mark til en tredjedel af det nuværende niveau (fra 29.000 til under 10.000 om året). 
Der sker cirka tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande, og 
at indbrud i eget hjem er i dag et tema, der påvirker danskernes tryghed i negativ retning og der-
med deres livskvalitet.  
 
Udover oplysningsindsatsen – som dette materiale er en del af – kommer Bo trygt-indsatsen fx 
også til at se på, hvilke krav til produkter og byplanlægning, der kan understøtte indbrudsfrie 
hjem. Læs meget mere om på botrygt.dk 
 
Punkt 2: Hvordan ser indbrudssituationen ud i jeres område?  
Vi ved, at de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud, er bedre sikring af vin-
duer og døre, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg – og så Nabohjælp.  
 
Vi er udfordrede af indbrud i Danmark, men tendensen har været nedadgående i de senere år. 
I 2017 blev der begået 29.147 indbrud 
 
På botrygt.dk kan du på Danmarks kortet over indbrud se hvordan det står til med indbrud i jeres 
kommune. 
 
Punkt 3: Hvad kan vi selv gøre? Tips og tricks til at sikre din bolig. 
Hvis I har mulighed for at vise film via en projekter eller computer, kan I her finde et link til for-
skelligt videomateriale om indbrudsforebyggelse www.botrygt.dk/skalsikring/undgaa-indbrud 
Her er bl.a. gør-det-selv-videoer samt en video med den tidligere indbrudstyv Martin, som der 
går rundt i et villakvarter. 
 
Der er ganske mange forbedringer, som man kan udføre på sin bolig for at holde tyven for dø-
ren. Og sammen med aktiv Nabohjælp forebygger man yderligere, at tyven vælger ens hjem.  
 

• Anskaf en god og moderne lås 

Det er vigtigt med et moderniseret låsesystem – nøglen skal have et firkantet hoved, og ikke 
rundt. Bo trygt anbefaler også en suppleringslås, der både låser med nøgle ude- og indefra og 
som kun låses, når hjemmet forlades. Den ekstra lås ved sin blotte tilstedeværelse har en præ-
ventiv virkning.  
 

• Få sikret terrassedørene 

Indbrudstyven benytter ofte terrassedøren som flugtvej.  Derfor anbefaler Bo trygt et låsegreb 
med en kode, da det er nemt og sikkert. Et låsegreb med nøgle er også godt, men vælger man 
denne løsning, er det vigtigt, at nøglen sidder i, hvis døren er låst, og man er hjemme. Terrasse-
dørene skal nemlig fortsat kunne fungere som flugtvej i tilfælde af brand. Det er altid en god idé, 
at man undersøger, hvilken løsning der passer bedst til boligens terrassedør ved fx at spørge 
fabrikanten eller en låsesmed.  
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• Få sikret vinduerne 

Vinduerne er de mest udsatte områder på boligen, når der begås indbrud. Der er flere mulighe-
der for at sikre vinduerne. Man kan fx fastgøre glaslisterne på vinduerne med stålskruer eller 
lime dem fast med silikone. På den måde forhindrer man tyven i at afliste ruden og tage den ud. 
Man kan også supplere med beslag. Det er selvfølgelig altid en god idé at undersøger, hvilken 
løsning der passer bedst til boligens vinduer.  
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