
Mødet indeholder følgende punkter; 

 
•Kort introduktion af vores lokale politifolk. 
•Hvor galt står det til med indbrud og anden kriminalitet i Tune? 
•Hvordan kan du blive tryg igen i dit hjem, hvis du har haft indbrud? 
•Nabohjælp. 
•Indbrudssikring – hvordan gør du dit hus mest indbrudssikkert? 
•Forebyggelse – vær opmærksom på mærkelige genstande på parcellen. 
•Romaer – hvad gør vi ved det? 
•Tricktyve. 





En kedelig dansk  
topplacering i Europa  

Over 30.000 indbrud i private boliger hvert år 

4 indbrud hver time 

 Flest i de mørke måneder 

 Flest i dagtimerne inden kl. 18 

 Knap 1 ud af 5 mens beboeren er på ferie 





  Tune i perioden fra 01.01.17 til 17.11.17 









VIND OVER TYVEN 

Nabohjælp i ferier  
og i hverdagen 

Vind over tyven 
Nabohjælp i ferierne og til hverdag 



Tyven frygter  
opmærksomme naboer 

”Skiltet med 
nabohjælp virker 
kun, når der er 
mennesker der 
reagerer” 
 

2 ud af 3 tyve har oplevet at blive afbrudt af Nabohjælp 



”Med nabohjælp.dk er det ligesom blevet 
mere legalt at hjælpe hinanden og legalt 
at være obs overfor de andres ting og 
ejendele. Og samtidig giver det en 
tættere kontakt, uden at det 
umiddelbart forpligter til mere. Vi har 
ligesom nu givet hinanden et officielt 
mandat, der gør det lettere at reagere, 
hvis noget er mærkeligt.” 

Bruger af Nabohjælp.dk 



 
 
 

Hvad kan du selv gøre - 
inden ferien 

• Tryghedsvandring –  

inde og ude 
 
• Få dit hus til at se         
beboet ud 



Få tyven til at give op 
Se boligen med tyvens øjne 

Find mere inspiration til sikring 
på nabohjælp.dk/materialer 



• Bestillings indbrud 
• Østeuropæere 
• Den lokale tyv 

 
 
Hvordan vil 
vi bo? 
 
Sikring 
 
Forsikring 
 

Danskerne med dobbelt moral 



Snyd tyven  
Når naboen er væk  



Opdag tyven  
Sig noget, når du ser noget 

 
Sig hej, når du møder nogen 
 
Spørg om du kan hjælpe med 
noget 
 
Fortæl naboerne, hvis du har 
oplevet noget mistænkeligt 



Opret din profil og vær med 
Det er nemt og det virker 



Gratis tilbud fra Nabohjælp.dk  
Velkomstbrev System 













    
 
 
 
   Tak for i aften 
 
 

 Mette Stisen områdebetjent Forebyggelse øst tlf. 41378430 
 

 Kim Pörtner  områdebetjent Forebyggelse øst tlf . 25426058 

 


