
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 
politikreds anmeldt fra den 10. maj 2021 klokken 07.00 til den 11. maj 2021 klokken 07.00. 
 
 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

10-05-2021 kl. 19:35  
08/05/2021 13:45 Til 

10/05/2021 19:15  

Bryggerengen, 

3200 Helsinge  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Vindue til stue 

opbrudt. Koster: smykker og kontanter. Eventuelle yderligere 

stjålne genstande endnu ikke opgjort.  

10-05-2021 kl. 11:00  
09/05/2021 17:00 Til 

10/05/2021 11:00  

Kastanie Alle, 3480 

Fredensborg  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Dør 

forsøgt opbrudt. Ingen indstigning. 

10-05-2021 kl. 15:37  
26/04/2021 09:00 Til 

30/04/2021 16:00  

Evanstonevej, 2900 

Hellerup  

INDBRUD I LEJLIGHED: Indstigning gennem vindue. 

Koster: ure og smykker. 

10-05-2021 kl. 14:56  
09/05/2021 15:00 Til 

10/05/2021 14:56  

Tornevangsvej, 

3460 Birkerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: Indstigning 

ved opbrud af havedør. Koster: designermøbler.  

10-05-2021 kl. 17:05  
08/05/2021 11:00 Til 

10/05/2021 17:00  

Troldager, 2950 

Vedbæk  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang: Vindue i 

køkken opbrudt. Ligeledes opbrudsmærker på terrassedør, 

som dog ikke var opbrudt. Eventuelle stjålne genstande 

endnu ikke opgjort. 

10-05-2021 kl. 18:20  
08/05/2021 15:00 Til 

10/05/2021 18:15  

Skovdiget, 3460 

Birkerød  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: Indstigning 

via opbrudt vindue på 1. sal. Koster: smykker. 

 
 



 

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. 
 
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. 

https://botrygt.dk/skalsikring/forstyr-tyven
http://www.politi.dk/bestilenbetjent
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