
Gode råd til sikring af dit fritidshus 
 
De mørke måneder er højsæson for indbrud, og 
derfor er det vigtigt, at du sikrer dig bedst muligt mod tyveri. 

Nordsjællands Politi giver nogle gode råd til, hvordan du med enkle midler 
kan sikre dig mod indbrud. 

Gå en tur rundt om dit hus og find de svage punkter. Først og fremmest 
er det vigtigt med gode låse på alle døre - også havedøren. Der anbefales 
to låse på hoveddøren - to låse er bedre end én! 

De fleste indbrud sker ved, at tyven enten bryder et vindue op, knuser 
eller aflister en rude. Er dørene låst indefra, begrænser du kostervalget til 
små ting, da det er vanskeligt for tyven at få større ting med sig gennem 
den knuste rude eller det opbrudte vindue. 

Anbefalinger: 

•  Luk og lås døre og vinduer, når huset forlades 
•  Anvend tænd -og sluk ure 
•  Placer værdier, så de ikke er synlige udefra 
•  Lås værktøj og haveredskaber inde og fastlås stigen 
•  Klip hækken ned, så tyven ikke kan gemme sig bag den 
•  Opsæt evt. bevægelsessensorer, der tænder lys udenfor  
•  Undgå at fortælle på de sociale medier Facebook, Twitter eller lign. hvor 
du opholder dig 
•  Få evt. fastboende til lejlighedsvis at parkere sin bil i din indkørsel, når 
du ikke benytter huset 
•  Lav aftaler så postkassen bliver tømt og skraldespanden fyldt, når du 
ikke benytter huset  
•  Lad haven rode lidt, så man tror, at der er nogen hjemme 

Desuden anbefaler vi, at du tilmelder dig: 

•  Nabohjælp på www.nabohjælp.dk Nabohjælp kan etableres i 
samarbejde med fastboende i sommerhusområdet. Nabohjælp kan 
forhindre op til ca. 25 % af indbruddene. 

•  Tryk Politi på www.politi.dk/sms , der er et sms-samarbejde mellem dig og 
Nordsjællands Politi.  
Det er kun borgere, der bor, arbejder eller har sommerhus i 
Nordsjællands politikreds, der kan tilmelde sig ordningen. 

Du kan også følge Nordsjællands Politi på Facebook og Twitter, hvor der 
løbende gives gode råd om indbrudssikring, forebyggelse af tricktyverier 
og lignende kriminalitet. 


