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SÅDAN GØR DU DET SVÆRT FOR TYVEN 
 

Tal med dine naboer  
 Vær opmærksom i dit område. Hils på folk, du ikke kender, og spørg til 

deres ærinder. 
 Hold øje med naboernes huse i hverdagen og i ferierne. 
 Smid affald i skraldespanden, parker bil i indkørsel, hæng lidt vasketøj 

til tørre etc., når naboens hus står tomt. 
 Gå ind på Nabohjælp.dk og få adgang til et fælles advarselssystem.  
 
Se din bolig med tyvens øjne 
 Tyve spotter værdigenstande gennem vinduer. Sæt dem ude af syne. 
 Høje hække, buskads eller stakit giver tyven arbejdsro. 
 Sørg for udendørs belysning – fx bevægelsessensor - så tyven har 

sværere ved at komme uset ind i boligen.  
 Stærke vindueskarme og låse på vinduer giver tyven længere 

arbejdstid.   
 Vejen ud er ligeså vigtig som vejen ind. Sørg for gode låse - både på 

indersiden og ydersiden - på døre.  
 Lås dørene inde i huset, når I er væk længere tid. Det gør det sværere 

at lede efter dine værdigenstande. 
 Lad være med at have alle dine nøgler samlet og synlige et sted. 
 
Forvir tyven med simple tricks 
 Skab lidt liv i din bolig. Brug tænd/sluk- ure til lys og radio, efterlad 

”rod” i haven eller opvask på køkkenbordet.  
 Gardiner, der er trukket for, gør det svært at se, om der er liv. 
 Find nye gemmesteder til dine værdigenstande – gerne i rum og 

opbevaringssteder, som tyvene ikke forventer. 
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GODE NABOER KAN GØRE EN FORSKEL 
 

Naboer er vigtige i vores liv. De er en del af det område, vi kalder hjem. 
Og du og dine naboer kan hjælpe hinanden med at forebygge indbrud.  
 
Hvis I holder et vågent øje i jeres kvarter – i ferier og i hverdagen - kan I i 
fællesskab forhindre op til hvert 4. indbrud. 
 
Jo flere I er, jo bedre virker Nabohjælp  
På www.nabohjælp.dk kan du finde materialer, som du fx kan tage med 
til næste generalforsamling i jeres grundejer- eller boligforening. 
 

 
Læs mere på:  
www.nabohjælp.dk  
www.furesoe.dk 
www.dkr.dk  
www.stopindbrud.dk 
www.politi.dk 
 
Tilmeld dig til SMS Tryk politi på www.hjaelppolitiet.dk 
 

 
  

http://www.nabohjælp.dk/
http://www.furesoe.dk/
http://www.dkr.dk/
http://www.stopindbrud.dk/
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Tyvstart med en tryghedsvandring 
 
Tal med dine naboer/grundejerforening/boligforening om en 
tryghedsvandring, hvor I sammen med kommunen går en 
runde for at vurdere mulighederne for at gøre det sværere for 
tyven at arbejde i jeres kvarter. Skriv til: indbrud@furesoe.dk. 
 
Hvis du oplever noget mistænkeligt i dit lokalområde: 
Kontakt politiet på telefon 114. 
 
Har du været udsat for tyveri, kontakt politiet på telefon: 112 
 
Find din lokale låsesmed, håndværker eller alarmsælger på 
www.fuef.dk. 

Furesø Kommune prioriterer indbrudsforebyggelse 
i samarbejde med: 

Nordsjællands Politi 

Det kriminalpræventive Råd og TrygFonden 

Borgerepræsentation 

Furesø Kommunes borgerfølgegruppe 

 

http://www.furesoe.dk/

