Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i
Nordsjællands politikreds anmeldt fra den 12. juli 2021 klokken 07.00 til den 13. juli 2021
klokken 07.00.
Anmeldelsesdato

12-07-2021 kl. 10:14

Gerningstidspunkt

11/07/2021 10:00 Til
12/07/2021 10:00

Adresse

Resume

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue opbrudt.
Rideknægtsvej, 3400
Koster: Tv, højtalere, smykker, kontanter.
Hillerød

12-07-2021 kl. 08:11

12/07/2021 03:00 Til
12/07/2021 04:30

Furesøvej, 2830
Virum

12-07-2021 kl. 09:24

09/07/2021 15:00 Til
12/07/2021 09:00

Hestkøblund, 3460
Birkerød

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via
opbrudt vindue. Koster: smykker og kontanter.
To yngre mænd set nær stedet, som muligvis har noget
med indbruddet at gøre.

INDBRUD I LEJLIGHED: Indstigning igennem opbrudt
og opsparket dør. Eventuelle koster: Umiddelbart intet
stjålet.

Sådan kan du forebygge indbrud:

Generelt fungerer det godt, hvis du forebygger indbrud i din bolig på flere måder. Der er
nemlig ikke én ting, der kan forebygge indbrud alene. Det er med andre ord summen af
tiltag, der gør forskellen.
Klip hækken, eller begræns plankeværkets højde. Den ideelle højde er 1 meter, og den
maksimale højde er 1,6 meter, hvis det skal have en forebyggende effekt.
Fjern buske eller bevoksning tæt på huset – eller klip dem ned, så de ikke kan give arbejdsro
for en indbrudstyv.
Kombinér en bevægelsessensor med udendørs belysning foran huset, så lyset automatisk
tændes, hvis en ubuden gæst lister sig ind på grunden. Placér lysene, så tyven ikke kan få ro
til at arbejde i mørket.
Sæt en timer på det indendørs lys, så det ikke er tydeligt, at huset er tomt, hvis det er helt
mørkt indenfor.
Lås redskabsrummet, så tyven ikke kan få adgang til redskaber, der kan bruges til at bryde
ind i dit hus – fx koben, skruetrækker eller stige.
På den måde styrker du generelt boligens omgivelser, så tyven får meget sværere ved at
bryde ind.

Læs mere om, hvordan du bedst forebygger indbrud med tiltag i boligens omgivelser, her:
https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven

