
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undgå indbrud i sommerhuset 

• Når du forlader huset – lås dørene og luk 
vinduerne – lad evt. radio/tv være tændt, 
hvis huset forlades kortvarigt 

• Udskift dine låse, hvis de er gamle og 
nemme at bryde op (ikke vrider på 
indvendige side) 

• Forlader du sommerhuset om aftenen, så 
lad lyset være tændt i nogle rum og udenfor 
(tænd/sluk ur) 

• Lad ikke værdigenstande ligge fremme, 
hverken i huset eller i bilen 

• Lad ikke nøgler og bilnøgler ligge fremme. 
Gem dem et sikkert sted 

• Gardinerne i sommerhuset bør trækkes fra, 
så en tyv kan se at værdigenstande er 
fjernet 

• Lad ikke værktøj, haveredskaber og 
lignende ligge fremme i haven 

• Lav aftaler med naboer eller andre om 
opsyn af huset, hvis du forlader de i 
længere tid 

• Kontakt straks politiet, hvis du opdager et 
tyveri, eller hvis noget mistænkeligt finder 
sted 

 
 
 
Hvis sommerhuset anvendes til helårsbeboelse bør 
du 

• Sikre dig, at huset ser beboet ud, når du 
ikke er hjemme.  

Overvej at sikre huset med en elektronisk 
sikring. Henset til den lange reaktionstid ”fra 
alarmen går til et vagtselskab når frem”, 
anbefales et anlæg uden abonnement, men 
med et opkald til egen mobil og nabo efter 
aftale (se nabohjælp i næste spalte). 

 
Mærkning og registrering 

• Mærk dine værdigenstande, også hårde 
hvidevarer og brændeovnen 

• Registrer og fotografer værdigenstandene 
(brochurer og gravørsæt kan lånes af 
politiet) 

 
NB! 
Hvis I bliver opmærksomme på, at der foregået 
eller foregår et indbrud, må I meget gerne kontakte 
undertegnede, da jeg har fået tildelt den opgave at 
stå til rådighed i sådanne situationer. 
 
Hvis I vælger at få installeret elektronisk sikring 
(tyverialarm-anlæg) hvor der bliver ringet til et antal 
tlf. numre i forbindelse med alarm, må I gerne 
indsætte mit tlf. nr. efter aftale. 
 
Per Axelsen, Syrenvej 27 - Tlf. 33326401  
Mobil 22526201 - E-mail: piax@mail.dk 
 
Links på internettet www.fp-sikring.dk og 
www.stoptyven.dk  
 
Nabohjælp er en god effektiv måde at forebygge 
indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en 
hjælp både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp 
handler om at være opmærksom på hinandens 
boliger og holde øje med, om der sker noget 
usædvanligt i nabolaget. Sørg for at naboen kender 
”din dagligdag”. Husk altid at give din nabo besked, 
når du er bortrejst. Giv også et telefonnummer eller 
en adresse. Så kan naboen altid få fat i dig – hvis 
der skulle ske noget. 
 
Sådan kan naboer hjælpe hinanden 
 
Når din nabo er bortrejst, må 
huset ikke se tomt ud. Du kan 
f.eks. 

• Tømme postkassen/ 
sørge for at der ikke 
stikker post ud af brev-
sprækken 

• Fylde affald i affalds-
posen 

• Slå græsplænen/skovle 
sne 

• Parkere bilen foran 
huset eller i carporten 

• Hænge vasketøj på 
tørresnoren 

 
 
Mærkater med nabohjælp fås hos dit lokale 
politi. 
 
Hvad gør jeg hvis skaden sker? 
 
Tag aldrig selv affære. Kontakt altid politiet hvis 
noget mistænkeligt finder sted, eller et indbrud 
bliver opdaget. Nabohjælp skal være en sikker 
hjælp til, din nabo og politiet. 


