
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 

politikreds anmeldt fra den 15. april 2021 klokken 07.00 til den 16. april 2021 klokken 07.00 

 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

15-04-2021 kl. 14:26  
15/04/2021 13:45 Til 

15/04/2021 14:00  

Kastanie Alle, 

3050 Humlebæk  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: A havde henvendt sig på 

adressen og oplyst, at han skulle pudse vinduer på stedet mellem 

klokken 13.00 og 14.00, selvom anmelder/forurettede ikke havde 

bestilt vinduespudser. A havde mast sig ind i villaen dog uden at 

være fysisk voldelig over for anmelder/forurettede, og at A inde i 

villaen havde gået og kigget på låsesystemerne på døre og vinduer 

i villaen. Anmelder/forurettede forklarede, at det havde været 

svært at få A til at forlade villaen, da han hele tiden var kommet 

med undskyldninger for at blive på stedet. Intet stjålet fra villaen.  

15-04-2021 kl. 07:23  
14/04/2021 06:30 Til 

15/04/2021 07:23  

Bakkebo, 3550 

Slangerup  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang: 

Badeværelsesvindue opbrudt. Koster: Parfumer. 

15-04-2021 kl. 08:41  
15/04/2021 00:00 Til 

15/04/2021 08:20  

Østergade, 3660 

Stenløse  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang: Aflstning af rude 

i terrassedør og efterfølgende foretaget indrækning til håndtag og 

således åbnet døren. Stjålne genstande: Endnu ikke opgjort. 

Signalementer: Ingen signalementer oplyst. Køretøjer: Ingen 

beskrivelser af køretøjer oplyst.  

15-04-2021 kl. 17:37  
13/04/2021 18:00 Til 

15/04/2021 17:30  

Bistrupgårdsvej, 

3460 Birkerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: 

Anmelder/forurettet oplyste at der var et vindue forsøgt brudt op. 

Ingen indstigning. 

 
Hjælp dine naboer 

 

Du kan være nabohjælper både med og uden Nabohjælps app. Det, tyven frygter allermest, er nemlig 

opmærksomhed. Derfor går tyven i en stor bue uden om boligkvarterer, hvor vejene summer af liv, folk 

hilser på hinanden, interesserer sig for hinanden, og hvor der i øvrigt ser ud til at være nogen hjemme i 

husene. Aftal fx, at I hilser på hinanden i boligkvarteret, og at I også hilser på fremmede – på den måde kan I 

skræmme tyven væk. Tyven frygter nemlig risikoen for at blive genkendt, og vil derfor slet ikke hilses på. 

Derfor starter effektiv nabohjælp med et hej. 

 

Læs mere om, hvad du kan gøre, både med og uden Nabohjælps app, her: https://nabohjælp.dk 

https://nabohjælp.dk/
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