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Bent Nikolajsen fra Bo-Trygt! Afholdte et oplæg med mulighed for spørgsmål. Bent er tidligere politibetjent i
Vestegnens Politi, og har derfor stor erfaring med præventiv indsats i forhold til netop indbrud.
Corona er normalt ikke en positiv ting, men det har faktisk været positivt for indbruds statistikken, da der er flere
folk hjemme i eget hjem på hverdage. Indbrud er faktisk faldet med 50% i 2. kvartal 2020. Der er ca. 50.000 indbrud i
Danmark om året.
Høje hække hele vejen rundt om huset er ikke en god ide, dyre lamper der er tændt når det er mørkt er tiltrækkende
for en indbrudstyv. Regn er godt for indbrudstyven, da det får folk til at holde sig indendørs, og tyven dermed kan se
husene an i fred og ro. Derfor er nogle af de råd der gives følgende: Få alarm (ikke nødvendigvis til kontrolcentral da
der oftest er lang responstid, men gerne en alarm fra et byggemarked) få sikret vinduer, tænd lys, gerne udendørslys
med sensor og benyt nabohjælp! Udskift gamle låse, til nyt og sikkert udstyr. Klip hæk. En hæk på højst 160 cm er
anbefalet. Hvis den er højere kan den give læ for en indbrudstyv i arbejde.
Man kan bestille et gratis indbrudstjek gennem Bo-Trygt! En låsesmed gennemgår ens hus, og kommer med
vejledning til sikring af dette.
Tag aldrig direkte kontakt til en gerningsmænd, observer og meld til politiet, anråb er selvfølgelig ok. Tænk på egen
sikkerhed! Har man mulighed for film og billeder, er det en stor fordel i forhold til signalement. Ring til politiet HVER
gang der observeres noget unormalt! Det er ikke sikkert politiet kommer, men det er vigtigt at melde det! Alt bliver
registreret, og politiet intensiverer indsatsen, hvor der er mange anmeldelser om unormal færden, indbrud eller blot
forsøg.
Høje Taastrup kommune ligger pt nr. 21 på landsplan over kommuner med flest indbrud, så der er ganske mange
indbrud i vores kommune. I 2019 var der faktisk 212 indbrud, i 2018 var tallet 208. Nabohjælp kan hindre ca. 20% af
alle indbrud, hvis det bruges optimalt, så hermed en opfordring til at benytte nabohjælp! Det er gratis. Nabohjælp
styres på hjemmesiden eller App på telefonen, og melder man noget mistænkeligt, får alle der er med i ”kæden”
automatisk besked om dette.
Man kan mærke sine ting, både synligt og ”usynligt” med f.eks. usynligt blæk og DNA spray. Man kan gå til politiet og
låne et mærkningssæt til ejendele, og gennem sit forsikringsselskab kan man købe eget mærkningssæt til ejendele.
Der er dog ingen statistik om den præventive effekt for dette i Danmark.
Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Bent Nikolajsen.
Yderligere information kan findes på www.botrygt.dk Her kan man også bestille en låsesmed til et gratis
indbrudstjek. Formanden har lidt materiale liggende, og dette kan udleveres efter aftale. Informationen kan også
hentes på https://botrygt.dk/saet-indbrud-paa-dagsordenen/bestil-materiale

