
 

 

Indbrud anmeldt i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder 

samt landejendomme i Nordsjællands politikreds fra den 22. februar 

2021 klokken 07.00 til den 23. februar 2021 klokken 07.00. 
 

 

Anmeldelsesdato Gerningstidspunkt Adresse Resumé 

22-02-2021 kl. 

15:06 

05/01/2021 10:00 

Til 22/02/2021 

15:00 

Teglgårdsvej, 

3050 Humlebæk  

 

INDBRUD I LEJLIGHED: 

Vindue til stuen brudt op. 

Eventuelle stjålne genstande 

endnu ikke opgjort. 

22-02-2021 kl. 

17:23  

 

22/02/2021 17:23 

Til 22/02/2021 

17:23  

 

Tolvkarlevej, 

3400 Hillerød  

 

INDBRUD I VILLA OG 

LIGNENDE: Anmelder oplyste 

at en kvinde havde smadret en 

rude i huset. En patrulje kørte 

dertil, men kvinden var i 

mellemtiden forsvundet fra 

stedet.  

 

22-02-2021 kl. 

09:12  

 

16/02/2021 20:00 

Til 16/02/2021 

20:00  

 

Valbirkvej, 2900 

Hellerup  

 

INDBRUD I VILLA OG 

LIGNENDE: Modus: 

Indstigning ved opbrud af 

verandadør på 1. sal. Eventuelle 

stjålne genstande endnu ikke 

opgjort. 

 

22-02-2021 kl. 

07:32  

 

21/02/2021 14:00 

Til 22/02/2021 

07:30  

 

Christianshusvej, 

2970 Hørsholm  

 

INDBRUD I VILLA OG 

LIGNENDE: MODUS: Opbrudt 

køkkenvinduet. Koster: 

smykker. Eventuelle yderligere 

stjålne genstande endnu ikke 

opgjort. 

22-02-2021 kl. 

15:15  

 

22/02/2021 07:50 

Til 22/02/2021 

15:00  

 

Usserød 

Kongevej, 2970 

Hørsholm  

 

INDBRUD I VILLA OG 

LIGNENDE: Indstigning via 

vindue ind til stue. Eventuelle 

stjålne genstande endnu ikke 

opgjort. 

 

Sådan kan du forebygge indbrud 
 

Sørg for, at du ikke lægger værktøj til indbrudstyven: 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.  

Læs mere om, hvordan du bedst gør din bolig modstandsdygtig over for indbrud, her: 

https://botrygt.dk/skalsikring 

 

Bliv nabohjælper: 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, 

https://botrygt.dk/skalsikring


 

 

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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