Indbrud anmeldt i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands
politikreds fra den 17. februar 2021 klokken 07.00 til den 18. februar 2021 klokken 07.00.
Anmeldelsesdato

Gerningstidspunkt

12/02/2021 16:00 Til
17-02-2021 kl. 10:29
17/02/2021 10:00

Adresse
Kornblomstvej,
3310 Ølsted

Resume
INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: Havedør
forsøgt opbrudt uden held, herefter er vindue opbrudt ind til
soveværelse. Stjålne genstande: smykker og sølvtøj.
Eventuelle yderligere stjålne genstande endnu ikke opgjort.

17-02-2021 kl. 21:11

13/02/2021 09:00 Til
17/02/2021 21:00

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning gennem
Dalsgaardsvej,
opbrudt soveværelsesvindue. Koster: kontanter og smykker.
2930 Klampenborg
Eventuelle stjålne genstande endnu ikke opgjort.

18-02-2021 kl. 00:40

18/02/2021 00:40 Til
18/02/2021 00:40

Bindesbøllsvej,
2920
Charlottenlund

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt i
soveværelse, mens husets beboer var hjemme. Stjålne
genstande: smykker og udenlandsk valuta.

17-02-2021 kl. 23:15

17/02/2021 19:00 Til
17/02/2021 23:00

Egegårdsvej, 2800
Kongens Lyngby

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning via aflistet
rude i anneks, mens husets beboer var hjemme. STJÅLNE
GENSTANDE: designerstole.

Begræns adgangen rundt om dit hus
Hvis der er fri adgang hele vejen rundt om boligen, er det lettere at lave et indbrud. Overvej derfor, om det er
naturligt for jer at lave en begrænsning, så tyven ikke kan komme rundt om huset. En port eller en hæk – på den måde
begrænser du tyvens muligheder. Den ubudne gæst risikerer at skulle forlade huset i en fart og komme ud på den
forkerte side. Når tyvene vurderer, hvilke huse de vil bryde ind i, tænker de lige så meget på at komme væk fra huset
som at komme ind. Derfor kan man forebygge indbrud ved at forhindre tyvens frie adgang til at bevæge sig rundt om
boligen.
Sådan kan du forhindre tyvens adgang til din bolig:
Montér evt. en låge, der kan aflåses, i en hæk eller et plankeværk.
Læs mere om, hvordan du bedst sikrer din boligs omgivelser, her: https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven.
Vidste du, at Nordsjællands Politi kommer ud for at finde spor fra alle indbrud i private hjem? På den måde har vi
mulighed for ved senere efterforskning at knytte en gerningsmand til indbruddet – også selvom vi ikke fanger tyven på
fersk gerning.

