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Kære borger 
 
 

Erfaringer fra tidligere år viser, at vi i slutningen af året og i sær-
deleshed i forbindelse med julen ofte har en stigning i antallet af 
indbrud i privat beboelse.  
 
Det er altid meget ærgerligt at komme hjem og konstatere indbrud 
og især ærgerligt at komme hjem og konstatere indbrud efter en 
rigtig god juleferie. 
 
Vi ved også, at vi med fælles hjælp sammen med borgerne kan 
undgå en masse indbrud og derfor kan gøre livet ekstra surt for 
indbrudstyvene. Vi gør derfor en særlig indsats før jul i år. 
 
Færre indbrud giver flere glade borgere og flere glade politifolk. 
 
Tak for hjælpen og husk, hellere ringe en gang for meget end en 
gang for lidt til politiet. 
 

 
Vi ønsker alle en glædelig jul. 

 
 



 
 

Beskyt dig mod indbrud 

Beskyt din bolig med gode låse og solide døre og vinduer. 

Sæt værdigenstande, så de ikke er synlige udefra. 

Benyt tænd/sluk-ure forskellige steder i huset. 

Installer udendørs bevægelsessensorer på udsatte / mørke steder.. 

Fortæl ikke på de sociale medier eller telefonsvarer, at du er på ferie.  

Mærk værdigenstande og opbevar dem i en værdiboks. 

Det kan evt. være nyttigt med tyverialarm eller videoovervågning.  

 

Find flere gode råd om sikring af dit hus på: www.stopindbrud.dk 

 

 

Få hjælp af din nabo 

Undersøgelser viser at man kan nedbringe antallet af indbrud med op til 26% 
ved at anvende nabohjælp. Med nabohjælp hjælper man hinanden med at 
”holde øje” og får huset til at se beboet ud. Få f.eks. naboen til at: 

Tømme postkassen 

Fylde affald i beholderen 

Slå græsplæne / skovle sne 

Parkere en bil i indkørslen / carporten 

Hænge vasketøj på tørresnoren ….. o.s.v.  

Tilmeld dig nabohjælpsordningen på: www.nabohjælp.dk 

 

 

Anmeldelse af indbrud 

Hvis du alligevel er blevet udsat for indbrud, kan det anmeldes til Midt– og 

Vestjyllands Politi på tlf nr: 114.  (Ved akut brug for politiet: 112) 

http://www.stopindbrud.dk
http://www.nabohjælp.dk


 

Det Kriminalpræventive Sekretariat 

Nørreport 1, 7500 Holstebro, 96141448 
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