Indbrud anmeldt i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands politikreds
fra den 8. januar 2021 klokken 07.00 til den 11. januar 2021 klokken 07.00.
Anmeldelsesdato

Gerningstidspunkt

10-01-2021 kl. 11:54

03/01/2021 10:00 Til
10/01/2021 11:50

Adresse

Resume

Fagerkærsvej, 3630 INDBRUD I LANDEJENDOM: Indgang via opbrudt hoveddør.
Jægerspris
Eventuelle koster: Endnu ikke opgjort.

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt. Koster: Lampe.
10-01-2021 kl. 09:05

09/01/2021 23:00 Til
10/01/2021 06:00

Helenekildevej,
3220 Tisvildeleje

10-01-2021 kl. 12:02

24/12/2020 13:00 Til
24/12/2020 15:00

Æblekrogen, 3480
Fredensborg

09-01-2021 kl. 21:39

09/01/2021 14:30 Til
09/01/2021 21:30

Tulipanhaven, 2765
INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Rude aflistet. Koster: Smykker.
Smørum

10-01-2021 kl. 11:02

09/01/2021 13:30 Til
09/01/2021 20:00

Nøddelunden, 2765 INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Vindue til stue i
Smørum
baghave forsøgt brudt op.

09-01-2021 kl. 13:49

07/01/2021 16:00 Til
09/01/2021 13:30

Tranegårdsvej,
2900 Hellerup

INDBRUD I LEJLIGHED: Koster: Elektronik.

10-01-2021 kl. 18:24

06/01/2021 20:30 Til
10/01/2021 14:42

Strandvejen, 2900
Hellerup

INDBRUD I LEJLIGHED: Hoveddør var brudt op. Intet stjålet.

08-01-2021 kl. 18:28

08/01/2021 16:00 Til
08/01/2021 16:10

Ellesø Alle, 2950
Vedbæk

Lampe efterfølgende sat til salg på Facebook, salgsmøde opsat med
deltagelse af patrulje. 18-årig mand fra Ølsted truffet og sigtet for
forholdet.

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Anmelder oplyste, at
hængslerne på vindue i var knækket af. Der havde ikke været indstigning.

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: En kvinde ringede på døren og
sagde at hun var den nye nabo. Hun skulle have noget vand, fordi hendes
eget vand var i udu. Mens hun talte, maste hun sig selv indenfor, selvom
anmelder bad hende om at gå. Hun endte ude i køkkenet sammen med
anmelder, som gav kvinden en flaske vand. Imens de to var i køkkenet, gik
en medgerningsmand ind og stjal kontanter og et armbåndsur fra
forurettedes taske.
Kvinden beskrives som: Kvinde, normal af kropsbygning, brun hudfarve,
sort hår, mørkt tørklæde for munden.

10-01-2021 kl. 23:19

10/01/2021 12:00 Til
10/01/2021 22:30

Skodsborgparken,
2942 Skodsborg

INDBRUD I LEJLIGHED: Indstigning via åbentstående vindue. Koster:
Kontanter.

Sådan undgår du at købe hælervarer
Mere end 250.000 danskere køber hvert år hælervarer på nettet. Det betyder, at man indirekte kriminaliserer sig selv ved at
købe stjålne genstande. Derfor er det vigtigt at vide, hvem man handler med over nettet.
Der er to enkle råd til at sikre sig mod at blive hæler:
•

Kig efter NemID hos sælger – så ved du, hvem du handler med.

•

Betal med MobilePay – så har du oplysninger på sælger.

Det kan være svært at huske de gode råd, når man øjner muligheden for at gøre en god handel eller er kørt langt for at hente
den sjældne og meget ønskede vare. Men hvis vi alle handler ansvarligt, kan vi nedbringe risikoen for indbrud. Så husk de gode
råd, når du handler på nettet.
Du kan læse mere om hæleri her: https://botrygt.dk/haeleri/haeller-ikke-mig

