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Bo Trygt: Notater fra medlemsmødet 30. oktober 2019 
 

30. oktober havde Grundejerforeningen besøg af forebyggelseskonsulent Jeanette Standly Mikkelsen, som gennemgik 
emnet indbrud og – navnlig – hvad man kan gøre for at nedsætte risikoen. Her er nogle af de vigtigste punkter fra 
mødet: 

• Hils på alle man møder i sit kvartér. Tyve hader at blive set. 

• To låse på dørene. Brug systemer med mindst seks stifter. Få en låsesmed til at gennemgå husets låse og 
komme med effektive og tidssvarende forslag. 

• Lys foran ejendommen kan tyvene ikke lide. Lys dit hus op, så tyve ikke så let kan gemme sig. Brug evt. 
timer/sensor. 

• Husk lås på skuret, hvis der ligger redskaber, som tyven kan bruge til indbrud. 

• I Johan Christensen-husene er de mange udgange til terrasser og have et svagt punkt. Dels fordi der er 
mange døre, der skal sikres, dels fordi tyven har mange flugtmuligheder. 

• Sikre de store terrassedøre. Bord eventuelt et hul og sæt en bolt i. 

• Husk at sikre vinduer. Tyverisikring er noget andet end børnesikring. 

• Begræns tyvens skjulesteder. Gør det svært at komme bag i haven. 

• Hæk og hegn kan man ikke kigge igennem. Hæk max. højde 1,80 m ifølge hegnslov, men anbefalingen er 
max. 1,60 m. 

• En stor rodhodendron foran huset kan også være et godt gemmested. 

• Alarmer er ikke dokumenteret at være effektive. Har man ikke sikret døre og vinduer, er alarm ligegyldig, 
for tyven er inde og ude igen på få minutter. 

• De fleste hunde er ikke vagthunde. De er opdraget til at være flinke, rare, tålmodige og ikke hoppe op mv. 
Får hunden en godbid af tyven, bliver hunden glad. 

• Tyve foretrækker forsømte nabolag, hvor intet tyder på, at man holder øje med hinandens huse/grunde. 

• Omvendt er de ikke glade for områder, hvor man tydeligvis kommer hinanden ved. 

• Aktiv nabohjælp forhindrer ca. 25% af indbruddene. 

• Lær dine naboer at kende! Det er noget af det sikreste. 

• Snyd tyven, tøm postkasse, fyld i skraldespand, parker i indkørslen, slå græsset, gå en tur rundt om 
boligen. Skiferien med sne uden fodspor … 

• Brug Nabohjælp systemets funktioner. 

• Risiko for indbrud fordobles inden for 14 dage i 200 meter zonen omkring et begået indbrud. 

• Ring 1-1-2, hvis man ser indbrudstyven (akut). Hvis ikke akut, brug 1-1-4. 
Konsulenten understregede, at det er summen af tiltagene, der har en virkning, og at alle ting ikke er lige relevante 
alle steder. 
De fleste indbrud sker i dagtimerne, hvilket nok overrasker mange. De fleste indbrud laves af enkeltpersoner, der 
mangler penge eller har indbrud som ekstrajob. Kun få indbrud laves af bander. 
 
Bag Bo Trygt-kampagnen står Det Kriminalpræventive Råd, Bolius, Trygfonden og Realdania. Furesø Kommune 
samarbejder med Bo Trygt. 
 
Se mere information på www.botrygt.dk og se de nyttige links på Grundejerforeningens 
hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html. 
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