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Referat fra beboermøde den 05.02.2020 vedr. bedst mulig forebyggelse af indbrud 

 

Forebyggelsesekspert Allan Ulvskov Nielsen fra Botrygt holdt et glimrende foredrag i beboerlokalet, Mikkelborg Park. 

Der var 42 beboere til stede. Foruden foredraget blev der stillet mange spørgsmål, som Allan, der er tidligere 

politibetjent, besvarede på bedste vis. 

På mødet var Allan tilstede for at give gode idéer om sikkerhed. Aftenens råd kommer fra det mest virksomme sted, 

nemlig Det kriminalpræventive Råd. Botrygt bruger pensionerede politifolk, som dækker hele landet med råd og 

vejledning.  

Allan har selv været udsat for indbrud for få år siden – på trods af, at 90 % af hans hus var sikret mod indbrud bedst 

muligt. Men en erfaren og dygtig indbrudstyv ser ofte, hvor det er muligt at komme ind i huset – og ud igen hurtigt. 

I Danmark er antallet af indbrud generelt 3 x større end i vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland. Årsagen er, at 

der er mange danskere, der arbejder. Imens står deres huse tomme. I 2018 var der anmeldt 29.015 indbrud i DK.  

Allan Ulvskov Nielsen gik meget ind for Nabohjælp. Han gav udtryk for, at det var en af de mest sikre måder at 

forebygge indbrud. Det var ikke blot opsætning af klistermærke ”Nabohjælp” –  det var samarbejde mellem de lokale 

beboere i området. Dog anbefaler han, at der sættes Nabohjælp-klistermærker på alle postkasser. Beboeren skal dog 

naturligvis være enig.  

Allan foreslog, at såfremt man ikke er hjemme i længere tid, bør den nabo, man har lavet aftale med, tømme 

postkasse, tænde og slukke lys, trække gardiner for og fra og i øvrigt holde øje med, om en fremmed person viser 

interesse for naboens hus/lejlighed. Derved er det et mere kollektivt ansvar ved Nabohjælp. Han anbefaler, at man så 

hilser på den fremmede person, der er dukket op. Derefter spørger man ind til, ”om der er noget, jeg kan hjælpe 

med”. Man kan spørge, hvem personen er, da han viser interesse for naboen. Det vil få en indbrudstyv til at forsvinde.  

Det er selvfølgelig vigtigt, at beboeren har orienteret naboerne om deres fravær fra boligen. Og de så har nøgle til at 

komme ind. Det vil være et naturligt resultat af et godt naboforhold. I lokalområder kan man på de sociale medier 

oprette lukkede grupper, der udelukkende bruges til at fortælle, hvornår man har brug for Nabohjælp, samt til at 

advare naboerne om personer, man har set i området. 

4% af danskere har sikret deres hjem aktivt mod tyve. Kun hvis der står store, dyre synlige ting inde i huset, der ikke 

nemt kan fjernes ved bortrejse, bør man trække gardiner for.  

Allan havde medbragt mange gode, nye typer dørlåse, der ikke kan dirkes op. Nøglerne til dem er formet firkantede. 

Er man ikke hjemme, bør dørene låses med dobbelt låse, som kan sikres indefra, således at en tyv ikke kan åbne en 

dør for at smutte ud den vej. Til gengæld er det meget vigtigt, at dørene ikke låses med dobbelte låse, når man er 

hjemme. I tilfælde af brand eller andre panik situationer ville det kunne hindre beboeren i at forlade hjemmet, når der 

var fare på færde. 

Terrassedøren er ofte nem at bryde igennem. Den skal også sikres med flere låse. Forebyggelse af indbrud sikres bedst 

med mange låse. Specielt kodelåse eller låse med nøgler på indersiden af yderdørene.  Det er kendt af politiet, at et 

indbrud generelt foretages af tyven på blot 3-5 min.  

Vinduerne er altid ”det svage punkt”. For ikke blot at få brækket en vinduesramme op med et koben er det en speciel 

sikring mod tyven, at der er anbragt en metalskinne som en del af vinduesrammen mellem vindue og karm. 

Glarmesteren kan også sikre indbrud ved at lime glaslisterne fast med silikone og anvende envejsskruer. Endeligt kan 

man finde de bedste indbrudssikrede vinduer på Google. 
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”Invitation” til indbrud foretages ofte, hvis man på de sociale medier fortæller venner og bekendte om sine ferier. 

Desuden er ”hus til salg” – annoncer ligeledes oplagt for indbrud, da mange af husene står tomme. Er der spændende 

møbler, lamper m.m. på salgsannoncen er indbrud oplagt.  

Det har desuden været på tale, at tyve kan være orienteret af ansatte kriminelle, f.eks. hvis en person skal indlægges 

eller en kriminel ansat i et flyttefirma fortæller en tyv om ”det svage tidspunkt” for ejerne i flytteperioden. Derved 

opleves flere indbrud. Skal man indlægges eller til undersøgelse på et hospital, vil det være en god idé at sikre sig 

bevidst med nabohjælp.  

Allan oplyste, at var det oplagt for tyve at stjæle i en periode fra et bestemt område, kan man opleve, at der kan være 

op til 4 x flere indbrud på 14 dage inden for hjem tæt på hinanden blot med få hundrede meter afstand. 

Til sikring af, at tyven får svært ved at skrue døre og vinduer op anbefales envejs-skruer i vinduerne. De kan stadig 

brækkes op – men det tager lang tid. 

Det stod klart for Allan, at en tyv går efter ”at tingene ser rigtige ud”. Det betyder, at han godt kan lave et hurtigt 

indbrud. For os i Mikkelborg Park vil det f.eks. være vigtigt, at der ikke er meget mørke områder på ydersiden af 

husene, da tyven derved nemt kan lave indbrud i mørke uden at blive set.  

Har man alarm installeret i sit hjem, og den bliver hørt f.eks. af naboen, siger Allan, at man ikke må lave en civil 

anholdelse. Det vil være for farligt at foretage det. Men det er altid godt at kunne beskrive tyven. 

Hvordan ser mistænkte ud? Hvor mange er der? Obs. evt. registreringsnummer på bilen. Hvilket tøj har mistænkte på? 

Hvor gammel er mistænkte? Del din viden i Nabohjælps App.  

Ring 114 hvis du har haft indbrud eller ser noget mistænkeligt i kvarteret. 

Ring 112 hvis tyven stadig er i boligen.  

Der sker flest indbrud om vinteren – om sommeren sidder folk ofte udenfor og bevæger sig tit ind og ud af hjemmet.  

På et spørgsmål fra en beboer oplyser Allan Ulvskov Nielsen, at alle etager i bebyggelsen har lige store risici for 

indbrud. Vi har dog oplevet flest indbrud i stueetagen.  

Det kriminalpræventive Råd har de 5 bedste indbrudsråd:  

1. Nabohjælp 

2. Ring 114, hvis du har mistanke om indbrud 

3. Undgå køb af tyvekoster – brug sikre betalingsformer 

4. Gør døre og vinduer svære at bryde op 

5. Tænd lys udenfor og klip hækken 

De råd, Allan kom med angående sikringsforanstaltninger af bygningsdele (f.eks. envejsskruer, låse, belysning af stier 

m.m.) skal behandles og godkendes af Ejerbestyrelsen, inden det udføres for egen betaling.  

Allan Ulvskov Nielsens præsentation den 05.02.2020 kan ses på dette link  

I Botrygs folder oplyses om, hvad det ca. koster at sikre sin bolig. Link  

Se også TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råds 78 sider hæfte om ”Hvad virker? Viden om indbrud og 

indbrudsforebyggelse i private hjem I Danmark”. Link   

Endelig kan I på Mikkelborg Parks hjemmeside se: Tyverisikring, gode råd fra mødet med Botryg den 5. februar 2020.  

Link  

Med venlig hilsen 

Beboerrepræsentationen/Ejerbestyrelsen Mikkelborg Park    

http://www.mikkelborgpark.dk/wp-content/upload/Botrygt-oplæg-Mikkelborg-Park-050220-uden-filmklip.pdf
http://www.mikkelborgpark.dk/wp-content/upload/Bo-trygt-Det-koster-det-at-sikre-din-bolig.pdf
http://www.mikkelborgpark.dk/wp-content/upload/Hvad-virker.pdf
http://www.mikkelborgpark.dk/information-gode-rad/tyvrisikring-gode-raad/
http://www.mikkelborgpark.dk/information-gode-rad/tyvrisikring-gode-raad/

