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aboer kan holde
hver fjerde tyv væk
Internationale undersøgelser peger ifølge
Det Kriminalpræventive Råd på, at en effektiv nabohjælp kan forhindre op mod hvert
fjerde indbrud.
Af Michael Degn

NORDSJÆLLAND: Med en aktiv nabohjælp kan
man selv være med til at gøre livet svært for indbrudstyven.
Det Kriminalpræventive Råd vurderer, at helt op til
26 procent af indbruddene kan forhindres, selv om
det kan være svært at dokumentere præcist, hvad
der har fået tyven til at holde sig væk.
- Der er international forskning, der peger på, at
man med nabohjælp kan undgå mellem 16 og 26
procent af indbruddene, forklarer projektleder Lone
Harlev fra Det Kriminalpræventive Råd.
Rådets nabohjælp-koncept har eksisteret siden
1986, men presset fra indbrudstyvene er ikke blevet
mindre i blandt andet Nordsjælland.
Derfor er der nu lanceret en opdateret udgave af
idéen med at kigge efter hinandens huse - for eksempel i juleferien, som er højsæson for indbrud.
I den nye udgave er en stor del af nabohjælpen rykket på nettet, så man via apps og sms'er hurtigere
kan få fat i hinanden, hvis uheldet skulle være ude.
I sidste ende handler det selvfølgelig om at holde
øjnene åbne, når man bevæger sig rundt om naboens hus og i nærområdet i det hele taget, men fordelen ved at inddrage nettet er et mere formaliseret
samarbejde mellem flere naboer, venner og familiemedlemmer, som hurtigere kan kommunikere med
hinanden. Indtil videre er der dog kun omkring 8000
landet over, der har registreret sig på nabohjælp.dk,
hvilket er langt fra de 122.000, som Det Kriminalpræventive Råd håber at kommer op på i løbet
2013, hvis systemet skal fungere optimalt.
- Vi anbefaler, at man har 4-7 naboer i sit netværk.
Hvis man kun har tre, så er det lidt for sårbart, siger
Lone Harlev.

Underboring er en af måderne, indbrudstyvene skaffer
sig adgang på. Man kan dog undgå en dele indbrud
ved at lave en aktiv nabohjælp på villavejene.
FotoChristian Bitsch

FAKTA
Syv gode råd til at forebygge indbrud:

♦

1. Sørg for at have gode låse på alle døre - gerne
dob-beltlåse

♦
♦

2. Investér i solide døre og vindueskarme
3. Sørg for vindueslåse eller sikringsbeslag på alle
vin¬der

♦
♦

4. Installér automatisk tænd/sluk belysning

♦

6. Lad ikke værktøj og haveredskaber ligge fremme, så en indbrudstyv kan bruge dem.

♦

7. Aftal nabohjælp

5. Sørg for at der er ind-og udsyn fra boligen. Tæt
bevoksning og høje hække omkring boligen, skaber arbejdsro for tyven.

Sådan nabohjælper du:

♦
♦
♦
♦

1. Læg affald i din nabos skraldespand
2. Gå en runde om huset
3. Parker din cykel eller bil foran huset
4. Start dit eget nabohjælpernetværk på nabohjælp.dk
Kilde: Det Kriminalpræventive

