
Indbrud i privat beboelse anmeldt til Nordsjællands Politi 16. – 17. februar 2021 
 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

16-02-2021 kl. 09:11  
13/02/2021 10:00 Til 

16/02/2021 08:00  

Gl Strandvej, 

3050 Humlebæk  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: Vindue på altan på 

første sal brudt op. Koster: Intet overblik. Signalementer: Ingen 

signalementer oplyst. Køretøjer: Ingen beskrivelser af køretøjer 

oplyst.  

16-02-2021 kl. 18:00  
16/02/2021 14:00 Til 

16/02/2021 17:55  

Højtoften, 3550 

Slangerup  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via opbrudt vindue i 

værelse. Stjålne genstande: Kontanter. Signalementer: Ingen 

signalementer oplyst. Køretøjer: Ingen beskrivelser af køretøjer 

oplyst.  

16-02-2021 kl. 19:02  
16/02/2021 14:00 Til 

16/02/2021 19:00  

Gammel 

Draabyvej, 3630 

Jægerspris  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via opbrudt vindue i 

stue. Koster: Hvidt våbenskab. Signalementer: Ingen signalementer 

oplyst. Køretøjer: Ingen beskrivelser af køretøjer oplyst.  

16-02-2021 kl. 07:06  
16/02/2021 07:00 Til 

16/02/2021 07:00  

Liselejevej, 

3360 Liseleje  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Anmelder havde observeret 

en lille hvid Ford Transit. Anmelder havde hørt et brag og 

efterfølgende mødt A på vej ud fra adressen. Anmelder havde spurgt 

A om der var sket noget hvortil A svarede overhovedet intet. 

Anmelder kunne se vindue til soveværelse stod åben og rude var 

knust. Ude foran lå spritflasker og der var fodspor i sne foran hus og 

have. A: Mand, Østeuropæisk af udseende, 35-45 år, 170 cm, 

Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Kronraget / 

skaldet, Yderligere kendetegn: Skægstubbe, Talte: Dansk, Iført: 

Sorte arbejdsbukser med lommer på sider, mørk jakke. 

16-02-2021 kl. 17:13  
15/02/2021 15:00 Til 

16/02/2021 17:00  

Gøngehusvej, 

2970 Hørsholm  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang: Aflistet rude i hus. 

Koster: Ikke opgjort.  

 

Gør det svært for tyven: Styrk boligens vinduer 
 

Kvaliteten og sikkerheden af dine vinduer er afgørende for, hvor stor risikoen for indbrud er. Vinduer, der er ældre end 

10 år, har sjældent indbyggede sikringsegenskaber og punktlimet glas. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at 

forstærke vinduerne. Hvis vinduerne er i fin stand, kan du gøre det selv med enkelte tiltag. 

 

Fire gode råd til at forstærke vinduer: 

 

• Sæt sikringsbeslag på vinduerne, så det bliver sværere at bruge fx et koben eller en stor skruetrækker til at 

brække vinduerne op. 

 

• Skru glaslisterne fast, så tyven ikke kan tage ruden ud af vinduet.  

 

• Udskift gamle og nedslidte vinduer, der i særlig grad gør det nemt for tyven at bryde ind eller flygte med 

tyvekoster – fx terrassedøre med vinduer eller vinduer i kælder og stueetage. 

 

• Køb vinduer og terrassedøre med indbyggede sikringstiltag, så du er garanteret, at de er mest muligt 

modstandsdygtige. De fleste vindues- og dørproducenter tilbyder produkter med sikkerhedspakker. 

 

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.  

 

Læs mere om, hvordan du gør dine vinduer mere modstandsdygtige over for indbrud, her: 

https://botrygt.dk/skalsikring/vinduer 

https://botrygt.dk/skalsikring/vinduer

