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Forebyggelse af indbrud – øget tryghed i grundejerforening.
Med baggrund af de sidste ugers indbrud hos 4 af grundejerforeningens medlemmer, har bestyrelsen
besluttet at udsende dette lille brev vedlagt en folder om indbrudssikring fra Det Kriminalpræventive Råd
om, hvordan du forebygger indbrud.
På rådet hjemmeside www.dkr.dk kan du også finde andre materialer om forebyggelse af indbrud f.eks. om
nabohjælp, hvor undersøgelser viser, at det kan reducere risikoen for indbrud med 1/5. Se mere på Statens
Byggeforsknings Instituts hjemmeside: http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4841&Action=1&NewsId=2159.
I samarbejde med Forsikring og Pension udarbejde rådet endvidere for nogle år siden hjemmesiden
www.stopindbrud.dk, hvor man kan hente rigtig mange gode råd – også som erhvervsdrivende.
Alle disse såkaldte teknisk/taktiske tiltag kan ikke stå alene. Hvis din have er meget tilgroet, træerne høje
og tætte, buskene gror lystigt, hækken/plankeværket afskærmer dig helt af fra naboens og
forbipasserendes nysgerrige blikke vil nye låse, forstærkede rammer og låseblik ikke hjælpe stort. Det vil
være et irritationsmoment, men tyven kan i ro og mag bruge den nødvendige tid til at komme ind uden
risiko for opdagelse. Tyvens værste fjende er nemlig risikoen for opdagelse. Dernæst kommer de
forhindringer han møder.
Ved også at beskære dine buske, stamme træer op, klippe hækken ned, åbne omkring terrassedøren,
indgangspartiet og mod naboerne, sætte tænd/sluklys op i indkørslen, ved hovedindgangen, vil effekten af
din sikring, sammen med den såkaldte ”sociale kontrol” mangedoble risikoen for opdagelse og dermed
nedbringe risikoen for indbrud betragteligt. Høj grad af ”social kontrol” øger oplevelsen af tryghed og gør til
gengæld tyven utryg.
Hvis alle dine naboer også kender dine daglige rytmer og kan se når noget er galt og gøre sig ”synlig” vil
risikoen for indbrud falde yderligere.
I forsøget på at nedbringe risikoen for yderligere indbrud i grundejerkredsen, tilbyder bestyrelsesmedlem
Jean-Marc, et forebyggende besøg hos interesserede. Han er ansat i politiet gennem 28 år og de sidste 7 år
i Det Kriminalpræventive Råd og har stor erfaring i forebyggelse af indbrud.
Vi gennemgår din bolig udefra og indefra og drøfter hvad du kan gøre på kort og lang sigt. Interesserede
bedes sende en mail til jeanmarc[snabel-a]monnier.dk med angivelse af en adresse og telefonnummer. Har
du ikke mail kan du ringe på 21 93 10 78. Har du haft indbrud og ønsker du rådgivning er du også meget
velkommen til at sende en mail eller ringe.
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