
Indbrud anmeldt i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 
politikreds fra den 6. januar 2021 klokken 07.00 til den 7. januar 2021 klokken 07.00. 
 

 
Begræns adgangen rundt om dit hus 
 
Hvis der er fri adgang hele vejen rundt om boligen, er det lettere at lave et indbrud.  Overvej derfor, om det er 
naturligt for jer at lave en begrænsning, så tyven ikke kan komme rundt om huset. En port eller en hæk – på den måde 
begrænser du tyvens muligheder. Den ubudne gæst risikerer at skulle forlade huset i en fart og komme ud på den 
forkerte side. Når tyvene vurderer, hvilke huse de vil bryde ind i, tænker de lige så meget på at komme væk fra huset 
som at komme ind. Derfor kan man forebygge indbrud ved at forhindre tyvens frie adgang til at bevæge sig rundt om 
boligen.  
 
Sådan kan du forhindre tyvens adgang til din bolig: 

- Montér evt. en låge, der kan aflåses, i en hæk eller et plankeværk. 
 

Læs mere om, hvordan du bedst sikrer din boligs omgivelser, her: https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven. 
 
Vidste du, at Nordsjællands Politi kommer ud for at finde spor fra alle indbrud i private hjem? På den måde har vi 
mulighed for ved senere efterforskning at knytte en gerningsmand til indbruddet – også selvom vi ikke fanger tyven på 
fersk gerning. 
 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

06-01-2021 kl. 14:29  06/01/2021 14:12 Til 
06/01/2021 14:12  

Kighusbakken, 
3400 Hillerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: En af husets beboere 
opdagede en mand i husets bryggers, hvorefter manden forsvandt 
fra stedet. Indstigning gennem ulåst dør. Eventuelle stjålne 
genstande endnu ikke opgjort. 
Signalement: mand, 30-40 år, 183 cm, kraftig af bygning, hvid i 
huden og med brunt hår. Iført sort hættetrøje, hvor han havde 
hætten på, grå joggingbukser og sorte Nike-sko.  

06-01-2021 kl. 18:49  06/01/2021 18:45 Til 
06/01/2021 18:45  

Ordrupvej, 2920 
Charlottenlund  

INDBRUD I LEJLIGHED FORSØG: To personer indfandt sig på 
adressen under påskud af at have købt en lejlighed i samme 
bygning, og de ville gerne låne en vase til nogle medbragte 
blomster. De to personer blev dog afvist i entréen, og der blev 
ikke umiddelbart stjålet noget fra stedet. En patrulje kørte 
efterfølgende fra stedet, men de to personer var ikke mulige at 
udfinde. 
Signalement A: kvinde, ikke etnisk dansk af udseende, 35-40 år, 
ca. 175 cm, kraftig af bygning, brun i huden, sort hår. Yderligere 
kendetegn: runde kinder, store øjne og røde læber. Talte dansk 
med accent. Iført sort eller brun dunjakke og blåt mundbind. 
Medbragte gule blomster.  
Signalement B: mand. Talte dansk med accent.  

https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven

