
 

Indbrud anmeldt i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i 
Nordsjællands politikreds fra den 31. maj 2021 klokken 07.00 til den 1. juni 2021 klokken 07.00. 
 
 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

31-05-2021 kl. 10:22  
27/05/2021 21:30 Til 

31/05/2021 10:10  

Dunhammervej, 3600 

Frederikssund  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indstigning 

gennem opbrudt toiletvindue. Stjålne genstande: 

sølvtøj, højtalere og tøj. 

31-05-2021 kl. 21:01  
28/05/2021 16:00 Til 

31/05/2021 19:00  

Kjellergårdsvej, 3200 

Helsinge  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Indgang via 

aflistet rude i terrassedør. Eventuelle stjålne genstande 

endnu ikke opgjort.  

31-05-2021 kl. 16:30  
29/05/2021 12:00 Til 

31/05/2021 16:30  

Lynge Bytorv, 3540 

Lynge  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: 

Vindue forsøgt brudt op ind til stuen. Ingen 

indstigning.  

31-05-2021 kl. 08:47  
29/05/2021 08:00 Til 

30/05/2021 22:30  

Kollemosevej, 2840 

Holte  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: 

Vindue ind til soveværelse opbrudt. Ingen indstigning.  

01-06-2021 kl. 02:58  
01/06/2021 02:50 Til 

01/06/2021 02:50  
Bredevej, 2830 Virum  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: 

Hoveddør opbrudt. Umiddelbart ingen indstigning. 

 
Vi ved, det virker, når du holder øje i dit nabolag  
 
Data viser, at der er højere risiko for yderligere indbrud, efter der har været ét indbrud. Ikke kun der, hvor indbruddet 
var – men også i resten af nabolaget.  
 
Tyve elsker arbejdsro, men du og dine naboer kan forstyrre, hvis I fortæller hinanden, hvad I ved, og i fællesskab 
holder øje med, hvad der foregår på vejen. 

 Del din viden med hele nabolaget.  

 Fortæl om et evt. indbrud til en nabo, som har Nabohjælps app, så det kan blive delt med alle nabolagets 
nabohjælpere. 

Læs mere om nabohjælp her: https://nabohjælp.dk. 
 
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://nabohjælp.dk/
http://www.politi.dk/bestilenbetjent
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