Skydda dig mot
bostadsinbrott
Så minskar du risken att drabbas

Försvåra för tjuven
¿¿ Var

uppmärksam på vilka som rör sig i området. Var uppmärksam mot dörrförsäljare, när du anlitar hantverkare, städhjälp eller om du har husvisning.

¿¿ Släpp

inte in personer som du inte känner även om de bara vill låna en penna
eller liknande.

¿¿ Tjuvens

favoritvägar in är genom fönster i bottenplan eller via altandörren. I
lägenheter är det genom entrédörren. Låt aldrig nyckeln sitta kvar i altandörren/entrédörren.

¿¿ Risken

för inbrott är större på insynsskyddade tomter. Öppna upp för bättre
insyn. Förstärk gärna belysningen runt huset, till exempel med lampor som
tänds när någon rör sig.

¿¿ Ta

bort växter nära altandörr och fönster. Att “tänka som en tjuv” är bra då
man vill förbättra inbrottsskyddet i bostaden.

¿¿ Förvara
¿¿ Undvik

inte värdesaker, nycklar, kameror eller datorer synligt från fönstren.

att förvara smycken i sovrum eller badrum – där letar tjuven först.

¿¿ Ha

bra lås på alla dörrar och fönster. Komplettera med säkerhetsdörr,
inbrottsskydd för fönster eller larm.

¿¿ Lås

alltid ytterdörren i bostaden – och lås då alla lås.

¿¿ Förvara

trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att de inte kan användas
av tjuven för att göra inbrott.

¿¿ Lämna

inte fönster på övervåningen öppna.

¿¿ Förvara

stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå
upp till fönstren.

¿¿ Märk,

fotografera och skriv ned din egendom (till exempel gravyr på guld).
Förvara viktiga dokument på annan plats, till exempel i ett bankfack. Förvara inte pengar hemma. Anteckna din mobiltelefons IMEI-nummer – på så
sätt kan du spärra den om den skulle bli stulen.

Särskilda försäkringsvillkor?
Kolla med ditt försäkringsbolag om bostaden kräver särskilda insatser, till
exempel fönsterlås och larm, för att hemförsäkringen ska gälla vid inbrott.

När du inte är hemma
Berätta INTE på telefonsvarare, på nätet eller i sociala medier, att du är bortrest. Har du en fast telefon, vidarkoppla till en som du har med dig.

Om du reser bort
Meddela dina närmaste grannar om du ska resa bort eller om du inte är hemma
under dagtid.
Be gärna om hjälp att:
¿¿ Tömma
¿¿ Klippa

brevlådan,

gräsmattan,

¿¿ Flytta

lite på saker runt huset så att det syns att någon är där,

¿¿ Skotta

snö eller göra fotspår i snön vid huset,

¿¿ Slänga

sopor i din soptunna,

¿¿ Parkera
¿¿ Hänga
¿¿ Vara

bilen på din uppfart,

tvätt på din torkställning,

i huset ibland, och gärna sitta och se på tv i ditt hus någon kväll.

Gör så att huset ser bebott ut:
¿¿ Sätt

timer på några lampor så att de tänds och släcks vid olika tidpunkter,

¿¿ Sätt

timer på radion så att den går igång då och då,

¿¿ Avbeställ

tidningen när du är på semester.

Starta grannsamverkan?
Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som minskar brottsligheten
med upp till 26 procent. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk, hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet, och på så sätt motverkar brott i området.
Arbetet sker i samverkan med kommunen och polisen, som bistår med kunskap och information. Kontakta din kommun om du vill veta mer.

polisen.se

Visste du att:
¿¿ De
¿¿ 1

flesta inbrott sker dagtid på vardagar.

procent av alla hushåll drabbas av inbrott.

¿¿ Hösten

är högsäsong för villainbrott – november är värst.

¿¿ Risken

för inbrott är störst i storstäder.

¿¿ Under

2016 anmäldes cirka 22 000 bostadsinbrott i landet.

¿¿ Grannsamverkan

är en brottsförebyggande metod som minskar brottsligheten med upp till 26 procent.

¿¿ Av

20 tillfrågade personer som begått inbrott sa 19 att de
undvek områden med grannsamverkan.
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