Förebygg skada
Inbrott
Många inbrottsräder är numera ytterst välplanerade och
utförs ibland av flera personer som samverkar. Många
tror att de flesta inbrotten inträffar nattetid och under
semesterperioder men faktum är att de flesta inbrott
sker på dagen när folk är på arbetet eller i skolan.

De flesta har sina smycken förvarade i sovrummet
vilket tjuven vet. Försök därför vara lite ”originell” när
det gäller var du förvarar smycken etc. Föremål som är
oersättliga bör förvaras i bankfack sett både ur stöldoch brandsynpunkt.

De flesta inbrottsskador som inträffar, 4 av 5, sker
genom impulsbrott, inte av någon organiserad
brottslighet. Det är många gånger så att ”tillfället gör
tjuven”.

Märk och fotografera

Tänk som tjuven!
Genom att försöka tänka som tjuven kan många inbrott
förhindras. Var kan tjuven snabbt ta sig in och ut med
stöldgodset?
Fundera lite kring bostadens svaga punkter. Det kan
vara den dåliga källardörren eller altandörren. Försök se
de ”hål” som tjuven ser och försök täppa till dem.

Märk dina värdesaker! Det försvårar för tjuven att avyttra
dem och det ökar chansen att få tillbaka egendomen.
Via Stöldskyddsföreningen kan du få tips om hur du kan
märka föremålen.
Fotografera eller filma hemmets värdesaker och lägg
bilderna i bankfack.

Säkra ditt boende
När tjuven har tagit sig in skall han ut med stöldgodset.
Därför är det viktigt att dörrarnas lås är av den typ som
kräver nyckel för att öppnas även från insidan.
Det finns bra lås på marknaden som fungerar så att när
man är hemma fungerar vredet på insidan och när man
låst med nyckel från utsidan sätts vredet på insidan ur
funktion. Tala med en låssmed om lämpligt lås till din
dörr.
Olika boenden kräver olika lösningar. Oavsett hur du bor
så är det bra att bekanta sig med grannarna: Man kan
byta ”bevakningstjänster” genom grannsamverkan.
Bor man i lägenhet är det i första hand entrédörren och
ev. altandörrar/balkongdörrar och fönster som kan nås
från markytan eller tak på lägre liggande byggnader som
måste säkras på ett tillfredsställande sätt.
Bor man i villa eller radhus har man ofta flera ytterdörrar
i huset och fönster i markplan att ta hänsyn till.

Här kommer några råd på vägen:
•Är trädgården tjuvens verktygslåda? Står det en stege
i trädgården, sitter en yxa i huggkubben?
• Se till att det finns en fungerande ytterbelysning.
Det är viktigt att husets dörrar och fönster ger ett fullgott
skydd. Se till att husets samtliga ytterdörrar är försedda
med av Svenska Stöldskyddsföreningen (www.
stoldskydd.se) rekommenderade lås och slutbleck.
Stifta gärna utåtgående dörrar i bakkant.
Är du osäker så kontakta en låssmed som kan ge
information om gällande låskrav.
Det är viktigt att även fönstren är försedda med
ordentliga fönsterhakar. Det bästa är om man förser
även fönstren med lås.
Om ändå tjuven tar sig in i huset, vad stjäl han? I första
hand är det saker som är lätta att sälja och omsätta i
pengar, t ex värdepapper, smycken, konst, TV, video,
datorer m.m. som är lätt att avyttra.

Tänk på att inbrottsskyddet inte är bättre än den
svagaste punkten.
Källarfönster är ofta lätta att bryta upp och ”bekväma”
att ta sig in genom. Sätt gärna lås på dessa fönster eller
säkra dem med en skruv.
Se till att ha bra belysning utomhus, gärna med
rörelsevakt.
Ofta så har man i anslutning till sitt boende
förrådsutrymmen eller garage. Även dessa utrymmen
måste vara försedda med lås.
Går det inte att ha infällda lås i dörren så är ett hänglås
ett bra alternativ.
Hänglåset skall vara rekommenderat av Svenska
stöldskyddsföreningen. Det är viktigt att fästet eller
kättingen håller samma klass som hänglåset. Alla delar i
låsanordningen måste vara lika starka.
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Sammanfattning av råd
Förebygg inbrott genom:
•	Grannsamverkan.
•	Låt inte trädgården vara tjuvens verktygsbod.
•	Se till att du har fungerande ytterbelysning, gärna med
rörelsevakt.
•	Förse husets ytterdörrar med lås och slutbleck som
rekommenderas av Stöldskyddsföreningen.
•	Skruva igen fönster som inte behöver vara
öppningsbara, t ex källarfönster. Förse övriga fönster
med lås.
•	Förvara värdeföremål på ett genomtänkt sätt.
Oersättliga föremål förvaras bäst i bankfack.

•	Märk dina värdesaker. Föremålen blir då svårare att
avyttra.
•	Montera gärna ett inbrottslarm.
•	Var rädd om dina nycklar. Köp gärna en nyckelbricka
med returadress till polisen eller säkerhetsföretag.
Skriv aldrig hemadressen på nyckelknippan.
•	Lås även biutrymmen som garage och förråd med lås
som Stöldskyddsföreningen rekommenderar.
•	Använd bara av Stöldskyddsföreningen
rekommenderade produkter.
•	Tänk som tjuven, var finns hålet i inbrottsskyddet.
Åtgärda det!

2006 01

Rådgör med ditt försäkringsbolag eller låssmed om du
känner dig osäker.
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