
Gentofte kommune:            ca. 68.623 indb. 

Furesø kommune:            ca. 37.370 indb. 

Lyngby-Taarbæk kommune:      ca. 51.908 indb. 

Rudersdal kommune:            ca. 54.241 indb. 

Fredensborg kommune:            ca. 39.131 indb. 

Helsingør kommune:            ca. 61.340 indb. 

Hørsholm kommune:            ca. 24.317 indb. 

Allerød kommune:            ca. 23.498 indb. 

Gribskov kommune:            ca. 40.360 indb. 

Hillerød kommune:            ca. 45.620 indb. 

Egedal kommune:            ca. 40.200 indb. 

Frederikssund kommune:          ca. 43.698 indb. 

Halsnæs kommune:            ca. 30.513 indb.  
                                                       
I alt           ca. 560.819 indb.  



St. Lyngby 

 grundejerforening 





Hvorfor TRYK POLITI?   

 - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600 og derigennem 

 

•    Øge borgernes opmærksomhed   

 

•  Lette adgangen til at give politiet relevante  oplysninger i en politisag 

 

•  Stresse gerningsmændene 

 

TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 



Hvordan fungerer det? 

• Politiet udsender en sms, hvis det skønnes, at borgerne kan bidrage med 

nyttige oplysninger i en politisag 

 

 

• Du modtager kun sms’er, hvis forbrydelsen sker i dit lokalområde 

 

 

• Du kan til hver en tid framelde dig ordningen 

 

 

• Din tilmelding er tidsbegrænset – efter tre måneder kan du bekræfte 

tilmeldingen via sms 

 

 TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 



TRYK POLTI  Nordsjællands Politi 
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Vagtcentral/ 

OCN 

SMS besked fra Nordsjælands Politi  

Borgere.. 

Hændelse 

TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 



Hvad skal borgeren gøre?  

• Klik ind på www.politi.dk/sms og læs mere om 

ordningen 

 

• Tilmeld dig via linket på siden 

 

•  Hold øjne og ører åbne, når politiet har brug for 

din hjælp 

 

 

 

 

TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 

http://www.politi.dk/sms




Nabohjælp 

Sektionen for Forebyggelse 



KRIMINALITETSTREKANTEN 

Motiveret gerningsmand 

Gerningssted Offer/Forurettet 

Sektionen for Forebyggelse 



- Tyvens indgang 
 

26 % Uoplyst 

20 % Knust rude 

16 % Aflistet rude 

15 % Terrassedør 

10 % Opbrudt vindue 

  7 % Hoveddør 

  6 % Kælderdør / andre 
 
 

 



Sektionen for Forebyggelse 

Hvor og hvornår sker 

indbruddene? 
 Der sker flere indbrud i 

storbyer end i 

provinsbyer og på landet 

 

 De fleste indbrud sker, 

når folk ikke er hjemme 

 

 Sommerferien og 

juletiden er højsæson for 

indbrud, men der sker 

indbrud hver dag   

 

 Stueetagen eller 

parcelhuset er mere 

udsat pga. de gode 

flugtmuligheder 

 

 



Sektionen for Forebyggelse 

Hvad kigger tyven efter? 

 Gode flugtmuligheder ad 

stier og veje omkring 

boligerne 
 

 Boliger tæt på 

indkøbscentre eller bus- og 

togstationer 
 

 Parcelhusområder, hvor 

der kun er få beboere 

hjemme om dagen 
 

 Høj og tæt bevoksning eller 

plankeværk, som han kan 

gemme sig bag 
 

 Støjende omgivelser, så 

man ikke hører indbruddet 



Sektionen for Forebyggelse 

Hvad stjæler tyven? 

 Computere 

 Fladskærme 

 Spillekonsoller 

(Playstations incl. spil mv.) 

 Smykker og ure 

 Kontanter og valuta 

 Spiritus og vin 

 Fotoudstyr og optik 

 Tasker, især mærkevarer, 

men også rejsetasker til at 

fragte tyvekoster i 

 Mærkevaretøj 

 Designermøbler/lamper 

 B&o anlæg og lignende 



Hillerød 
341 Indbrud i beboelse 1/1 – 31/12 2013  

Sektionen for Forebyggelse 



Hillerød 
Top 10   1/1 – 31/12 2013 



Fordeling Hillerød 
1/1 – 31/12 2013 

NEC/GIS - Gerningskodeoversigt 

  

Lag : NEC_SELECT_1 

  Gerningkoder Antal 
  

75211 - Indbrud i villa og lignende 296 
  

75212 - Indbrud i lejlighed 37 
  

75213 - Indbrud i værelse 1 
  

75217 - Indbrud i landejendom 7 

  Indbrud i alt 341 



16 indbrud 

                             St. Lyngby 2013    (1/1-18/2 1 indbr.Tammosevej)  



Top 10 St. Lyngby 
2013 



  

Hvorfor sker det? 

Sektionen for Forebyggelse 



HÆLERI STRAFFES MED BØDE ELLER 

FÆNGSEL INDTIL 1 ÅR OG 6 MÅNEDER 

•Anholdelse 

 

•Sigtelse  

 

•Optagelse af foto 

 

• Sikring af fingeraftryk 

 

• Sikring af DNA 

Sektionen for Forebyggelse 



Hvad kan I gøre? 

 Gør noget sammen i hele grundejer- eller 

boligforeningen 

 Snak med din nærmeste nabo om nabohjælp 

 Beskyt din egen bolig med gode låse, døre og 

vinduer 

 Se på dit hus med tyvens øjne 

Sektionen for Forebyggelse 



Nabohjælp 

   Tryghed i dit 

nærmiljø. 
 

 Gode naboer kan 

hjælpe hinanden og 

undgå indbrud og 

hærværk. 
 

    Se huset med 

    TYVENS ØJNE  

 Sektionen for Forebyggelse 

www.nabohjælp.dk 



 

Tyve kommer hurtigt igen 

 • 1,4 procent af alle husstande har haft indbrud inden for et år. 

 

• 7,9 procent af disse har inden for det efterfølgende år indbrud igen. 

 

• 19 procent af alle de, som har indbrud igen, oplever, at tyvene    

   kommer igen i den første måned efter det oprindelige indbrud. 

 

• For lejligheder, er det 30 procent, der får indbrud igen i den første måned. 

 

• Undersøgelsen om gentagelsestyverier er fra 2004. 

 

  Problemet er formentlig endnu større i dag, fordi danskerne har fået   

  flere værdier i deres hjem. 

Undersøgelsen foretaget af Dave Sorensen, fuldmægtig og ph.d. fra Forskningsenheden i Justitsministeriet 



Indkørslen 

• Ingen bil i indkørslen 

– Så er der nok 

ingen hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 

Sektionen for Forebyggelse 



Indkørslen 

• Få naboen til at 

parkere en bil i 

indkørslen. 

 

Sektionen for Forebyggelse 



Postkassen 

• Overfyldt postkasse 

– Der er ingen til at 

hente posten 

– Der er nok ingen 

hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 

Sektionen for Forebyggelse 



Postkassen 

• Få naboen til at 

tømme postkassen, 

så den ikke ”løber 

over”. 

Sektionen for Forebyggelse 



Græsplænen 

• Langt græs.  

– Der er ingen 

hjemme til at slå 

græsplænen. 

– Arbejdsro for 

tyven. 

Sektionen for Forebyggelse 



Græsplænen 

• Få naboen til at slå 

græsplænen. 

 

• Hæng evt. lidt 

vasketøj op, hvis der 

er en tørre- snor. 

Sektionen for Forebyggelse 



Skraldespanden 

• Ubenyttet 

affaldspose. 

– Der produceres 

ikke affald fra 

huset. 

– Så er der nok 

ingen hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 

Sektionen for Forebyggelse 



Skraldespanden 

• Få naboen til at 

fylde noget affald i 

din skraldespand. 

Sektionen for Forebyggelse 



Belysning 

• Intet lys ved 

aftentide. 

– Er der mørkt - og 

det er før 

sengetid - er der 

nok ingen 

hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 

Sektionen for Forebyggelse 



Belysning 

• Tænd og sluk lyset. 

– Varier tidspunktet.  

– Sluk for natten. 

– Forskellige rum. 

– Lys om dagen er 

et lige så dårligt 

signal som mørke 

om aftenen. 

Sektionen for Forebyggelse 



Sektionen for Forebyggelse 

Mærkning og registrering 

 

 Tyven har sværere ved at 

afsætte mærkede genstande 
 

 Politiet har bedre mulighed 

for at opklare tyverier og 

indbrud 
 

 Man får nemmere sine ting 

tilbage 
 

 Skriv serienumre ned på 

værdigenstande 
 

 Fotografer værdigenstande – 

gem fotos på en cd eller lign.  

ikke på computeren 



 

 

 

Sektionen for Forebyggelse 



Mærkningsudstyr 

lånes gratis hos dit lokale politi 

Sektionen for Forebyggelse 



SLUT 

Sektionen for Forebyggelse 

Sikring af dit hjem 
Se på huset med tyvens øjne 



Sektionen for Forebyggelse 

Sikring af dit hjem 



Tyvens foretrukne indgangs- og flugtvej 

TERRASSEDØREN 

 Station Midt 

Sektionen for Forebyggelse 
Station Midt 



Sektionen for Forebyggelse 

   

       

       

   

 

Boretyve 
Gode råd mod borende indbrudstyve 
Indbrudstyve, der bruger en boremaskine, går efter etgrebsbetjente døre og vinduer, hvor de lirker 

grebet op via et hul, der bores lige under grebet. Det kan dog relativt nemt vanskeliggøres ved, at 

man anvender en eller flere af følgende sikringsforanstaltninger:  

Monter en metalplade (boresikring), der dækker arealet omkring grebet, 
 på dørens indvendige side  



HUSK – PATENTERET NØGLESYSTEM 

Nyt hjem – Nye låse 

 Station Midt 

Sektionen for Forebyggelse 

Patenteret 

Låsecylinderen anvender den 

nyeste patenterede teknologi fra en 

af verdens mest sikre mekaniske 

låsesystemer. Cylinderen er 

opbygget af 16 avancerede stifter, 

som mangedobler antallet af 

nøglekombinationsmuligheder og 

øger sikkerheden markant.  



Sektionen for Forebyggelse 

Vinduer og 

døre 

 Solide døre og karme og sikre vinduer 
 

 Gode og helst flere låse – også på 

terrassedøren 



Hvis du har mange kontanter, smykker og andre mindre værdigenstande liggende 

hjemme, kan det være en god ide at installere en værdiboks, der ikke kan flyttes. 

Værdiboks – Ikke ”Fætter BR”  



Sektionen for Forebyggelse 

Overvej Tyverialarm hvis:  
 Du har haft indbrud før og føler 

dig utryg 
 

 Er utryg ved at være hjemme 

om natten  
 

 Hvis du bor i et område,  

hvor der sker mange indbrud 
 

 Hvis du har særlige værdier,  

fx malerier, dyre smykker eller 

arvestykker 
 

 Hvis du rejser meget 
 

 Hvis der er langt til naboer 
 



Sektionen for Forebyggelse 

Sund fornuft 
 Luk og lås døre og vinduer, når hjemmet 

forlades 
 

 Sæt værdier, så de ikke er synlige udefra 
 

 Lås værktøj og haveredskaber inde – stigen 

fastlåses 
 

 Klip hækken ned, så tyven ikke kan gemme sig 

bag den 
 

 Opsæt evt. bevægelsessensorer, der tænder lys 

udenfor  
 

 Undgå at fortælle på internettet eller lign. at du 

er bortrejst 
 

 Lad haven rode lidt, så man tror, at der er nogen 

hjemme 



HUSK 

Det handler om, at få 

huset til at se beboet 

ud! 

Sektionen for Forebyggelse 



 

 

Hvordan kommer 

jeg  nu nemmest 

til St. Lyngby 

  

Sektionen for Forebyggelse 

Bemærker man 

mistænkelige 

personer eller 

køretøjer i 

området : 
 

Skriv evt. 

registre- 

ringsnummer 

ned, og få et 

signalement af 

personen. 
 

Ring til politiet 114 
 

Ved indbrud i 

øjeblikket  112   

 



Det Kriminalpræventive Råd 

Nabohjælpskampagnen 2012 



Baggrund for 

kampagnen 

 

• 45.000 indbrud om året 

 

• Nabohjælp virker og kan 

fjerne op til hvert 4. 

indbrud 

 

 

 

 

 



 Side 52 

• 71 pct. har allerede  

 uformel nabohjælp 

 

• 74 pct. vil gerne  

 organiseret nabohjælp 

 

• 67 pct. ved ikke, hvordan  

 man kommer i gang 

Danskerne gør det allerede, men 

det gode arbejde skal understøttes 

og vedligeholdes 



www.nabohjælp.dk 

Nabohjælp.dk bliver et centralt omdrejningspunkt ift. effektiviseringen af nabohjælp. Her tilmelder man 

sig nabohjælp og får tilsendt information og klistermærker. 



• Fra nabo til nabo  

• Vi vælger selv vores nabohjælpere 

• Små netværk, mange  tilslutninger 

 

 

 

Når man er tilmeldt nabohjælp, kan man logge ind på et privat site, hvor man kan invitere sine 

nære naboer ind i et PRIMÆRT netværk. Man kan tilmelde sig  

via web, mobil, app og e-mail eller telefon 



 Side 55 

Det primære netværk 
• Begynder med den enkelte borger 

som inviterer naboer etc. 

• Vi vælger selv vores nabohjælpere 

• Mange små, trygge netværk (4-7 

naboer) 

• Deling af ferieinfo og påmindelser 

fra systemet 

 

Det sekundære netværk 
• Man kan vælge at sætte en radius 

om sin husstand og modtage 

beskeder fra området 

• Beskeder om indbrud i området 

eller mistænkelig adfærd 

  

 

 

 

 



Kristina opretter   

ferie på  

nabohjælp.dk 

 

2. Hendes nabo får besked 

om Kristinas ferie 

 

3. Nabo tjekker Kristinas hus  

 

4. Kristina modtager ”ALT 

OK” beskeder. Hvis alt ikke 

er ok, kontakter 

nabohjælpere Kristinas 

Akutkontakt 

 



Tryghed i nærområdet – jo flere i er, jo bedre! 



SLUT 

Sektionen for Forebyggelse 



Sektionen for Forebyggelse 

UNDGÅ TRICKTYVE 

Lad være med at lukke 

mennesker ind, som du 

ikke kender. Spørg om 

legitimation, hvis du er 

det mindste i tvivl 

 

 



Pas på Tricktyven 

Undskyld 

frue, 

hvor  står  

mælken? 



Pas på Tricktyven 



Pas på Tricktyven 

• Skjul din pinkode 

 

• Vær opmærksom på   

  om uvedkommende   

  står og lurer 

 

• Føler du dig overåget,  

  find da en mere sikker   

  automat 

 



Pas på Tricktyven 

• Visa/Dankortet  eller 

   hele pungen stjæles 

   uden du opdager det 

 

• Kontoen tømmes   

  umiddelbart efter ved 

  forskellige automater   

 

 



Pas på Tricktyven 
”CASHTRAPPING” 

• En metalskinne   

  klæbes på seddel- 

  udkastet på   

  hæveautomaten, så 

  pengene ikke kan   

  komme ud 

 

 



Pas på Tricktyven 

• Når du har opgivet at 

  få penge i den tro, at 

  automaten er defekt, 

  kommer tyven hen og 

  fisker pengene, som 

  ligger og ”venter” bag 

  metalskinnen. 

 

 



Sektionen for Forebyggelse 

 

66 

Slå angsten ud af hovedet 
Station Midt 

Ældres risiko for overfald - og muligheder for forebyggelse 



Station Midt  
VI MÅ HJÆLPE HINANDEN I 

BEKÆMPELSEN AF TRICKTYVERIER 
 

Actioncard til vejledning af relevante persongrupper 

Dette actioncard er tiltænkt de kommunale ressourcepersoner, som i de daglige eller lejlighedsvis har 

deres gang hos kommunens ældre eller på anden måde svage medborgere, hvor medarbejderen har 

mulighed for at vejlede borgeren om enkle råd for at hindre ”tricktyverier”. 
 

1. Luk aldrig fremmede ind i din bolig 

2. Giv aldrig et glas vand, og lån aldrig toilettet til fremmede 

3. Afvis fremmede personer, som forsøger at sælge postkort eller lignende ved døren   

4. Monter sikkerhedskæde og dørspion på din hoveddør 

5. Hav fast aftale med hjemmehjælper om ankomsttidspunkt – Aftal evt. et kendeord 

6. Aftalte besøg ændres kun efter forudgående telefonisk henvendelse 

7. Lig ikke inde med større kontantbeløb – Hav mærke på evt. bankbog 

8. Hav fast aftale med vicevært/varmemester ved reparationer af din bolig 

9. Hold altid tasken tæt til kroppen i forbindelse med indkøb – Skjul din pinkode ved betaling 

10. Vær ekstra opmærksom i forbindelse med transaktioner ved hæveautomater – Skjul din pinkode 
                               

   Ring 114 hvis du oplever mistænkelig adfærd 

                            Ring 112 hvis nogen uberettiget forsøger at trænge ind i din bolig 

 Hellere ringe én gang for meget end én gang for lidt 

 Station Midt  


