
Har du sikret dig mod 
uvelkomment besøg?

Vi giver dig 15 gode råd om indbrudssikring

Konservative i Furesø
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Indbrud i Furesø og hele landet

Pr. 1000 indbyggere i hele landet Pr. 1000 indbyggere i Furesø

I Furesø er risikoen for indbrud større end i resten af 
landet:
• Furesø har en af de højeste indsbrudsrater i Dan-

mark. 
• Antallet af indbrud er faldende på landsplan, bare 

ikke i Furesø.
• Risikoen for indbrud er dobbelt så stor i Furesø 

som landsgennemsnittet.
Se politiets statistik over anmeldte indbrud i private 
hjem i de seneste 8 år nedenfor:

Tallene viser, at det går 
den gale vej i Furesø



Tør du efterhånden
tage på ferie?
Din risiko for at komme hjem til et gennemrodet hus 
er dobbelt så stor som hos andre danskere. Blot fordi 
du bor i Furesø.
Hvis du har haft indbrud, ved du, hvor meget utryghed 
det skaber.
Vi er på ofrenes side og vil have løst problemet, så 
flere ikke bliver ramt.
Derfor udgiver vi denne brochure, som vi håber, vil 
inspirere dig.



Vores mål er en tryg 
kommune for alle
• Hjemmet er det vigtigste, en familie har. Det er 

det, vi værner om, passer på og længes efter, 
når vi er ude. Hjemmet er et sted, hvor man skal 
kunne føle sig tryg.

• Desværre oplever vi, at denne følelse af tryghed 
afløses af utryghed, når der begås indbrud.

• Alle skal kunne færdes trygt på gade og vej, også 
om aftenen.

• Det er muligt at skabe en tryg kommune.
• Opskriften er kommunal involvering.
• Konservative arbejder på at få trygheden tilbage.



Det skal også lykkes
i Furesø
• Vi kan indrette os ud af indbrud: Sammen med 

de lokale ejerforeninger kan vi skabe byrum, der 
reducerer risikoen for indbrud.

• Vi kan skabe trygge rum, når vi byplanlægger, 
hvor flere mennesker færdes.

• Vi kan bruge overvågningskameraer i boligom-
råder som en del af en større pakke af indbruds-
forebyggende tiltag.

• Vi kan anvende kommunale vagter til at holde øje 
og øge trygheden på særligt udsatte steder.

Konservative vil indbrud til livs nu!



15 gode råd til sikring
af dit hjem
1. Gode låse, evt. suppleringslås på hoveddøren.
2. Lås på terrassedøren.
3. Sikring af vindueslister med silikone eller  

envejsskruer, vindueslåse eller sikringsbeslag.
4. Undgå at fortælle på internettet, at du er  

bortrejst.
5. Værdifulde ting må ikke være synlige udefra.
6. Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke 

kan bruge det til indbrud.
7. Sørg for at lyset tænder udenfor, når nogen 

nærmer sig.



8. Lad ikke belysningen udendørs være tændt alene.
9. Hegnet eller hækken må ikke være så høj, at tyven 

kan skjule sig.
10. Der må gerne være lidt rod i haven, så det ser ud 

som om, der er nogen hjemme.
11. Kan køkken- eller stuebordet ses udefra, så lad 

opvask eller kaffekopper stå.
12. Lav aftaler med dine naboer om, at I holder øje 

med hinandens boliger (nabohjælp).
13. Smid dit affald i naboens skraldespand og  

omvendt.
14. Parker din egen bil eller cykel i naboens  

indkørsel.
15. Gå en tur rundt om nabohuset for at se at alt er 

OK.
(Kilde: Det Kriminalpræventive Råd, m.fl.)



Facebook
/larsc.dk

Mail
lars@larsc.dk

Twitter
@larsncarstensen

Hvad er vigtigst for dig?
Skriv til mig og deltag i debatten online. 

“Jeg stiller op, fordi jeg 
vil skabe tryghed for alle 
i Furesø”
Lars Carstensen, Borgmesterkandidat (C)


