
Indbrud anmeldt i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 
politikreds fra den 11. februar 2021 klokken 07.00 til den 12. februar 2021 klokken 07.00. 
 

 
 
Gør tyvens flugtvej så besværlig som muligt 
 
Tyve vurderer huse ud fra, om der er gode flugtmuligheder. Derfor kan du mindske risikoen for indbrud ved at 
forstærke dine døre indefra. Hvis dørene er i fin stand, kan du gøre det selv med enkelte tiltag.  
 
Du kan gøre det ved at:  
 

• Installere indvendig lås på døre, så det bliver sværere for tyven at komme ud med større tyvekoster. Det vil 
ofte være særligt relevant på terrassedøre, hvorfra tyve nemmere kan flygte med genstande uden at blive 
opdaget. 
 

• Montere en suppleringslås på hoved- og bagdør. Det sender et visuelt signal til tyven.  
 

Inden du går i gang med at gøre det selv, bør du undersøge, om der fortsat er garanti på dine vinduer. Hvis du selv 
foretager sikringstiltag, vil garantien nemlig blive brudt.  
 
Hvis du vælger en indvendig lås med nøgle, er det vigtigt, at du altid har nøglen siddende i låsen, når du er hjemme. I 
tilfælde af brand er det afgørende, for at du kan komme ud.  
 
Generelt fungerer det godt at forebygge indbrud i din bolig på mange måder – der er ikke én ting, der kan stå alene. 
Derfor er det, der virker optimalt, at gøre lidt af det hele.  

 
Læs mere om, hvordan du gør dine døre mere modstandsdygtige over for indbrud, her: 
https://botrygt.dk/skalsikring/doere. 
 
Vil du og de øvrige medlemmer af din grundejerforening gøre jeres boliger mere modstandsdygtige over for indbrud, så 
har I mulighed for at få besøg af en indbrudskonsulent, som rådgiver om indbrudsforebyggelse og nabohjælp. I kan bede 
om et besøg på www.politi.dk/bestilenbetjent. 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

11-02-2021 kl. 20:19  11/02/2021 07:00 Til 
11/02/2021 20:00  

Strandvejen, 2920 
Charlottenlund  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang: Vindue til 
toilet opbrudt. Stjålne genstande: smykker. Eventuelle 
yderligere stjålne genstande endnu ikke opgjort.  
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