PRESSSEMEDDELELSE

ER DU MED I KAMPEN MOD INDBRUD?
De seneste år er antallet af indbrud i private hjem faldet markant i Danmark. En
sammenligning af tallene for første halvår 2015 og 2014 viser et fald på 16 %. Går man
fem år tilbage nærmer faldet sig en tredjedel – og ifølge Forsikringsselskabet Alka fortjener
de danske boligejere en stor del af æren for den fine statistik.
Stort set alle regioner i landet har de seneste år oplevet et markant fald i antallet af
indbrud i private hjem. Det viser tal fra Rigspolitiet, som Alka har kigget nærmere på.
Det største fald er registreret i Region Sjælland, hvor antallet af registrerede indbrud er
reduceret med hele 29 %. Eneste region med en let stigning er Nordjylland, her er der
dokumenteret en mindre stigning på 5 %. I Københavns Kommune kan hovedstadens
beboere glæde sig over hele 23 % færre indbrud i første halvår 2015 i forhold året før.
”Det er meget glædelige nyheder og forhåbentlig en tendens, der vil fortsætte”, siger
kommunikationsdirektør i Alka, Lise Agerley. ”Årsagerne til faldet er mange, men vi er
overbeviste om, at danskernes øgede fokus på præventive foranstaltninger er en vigtig del
af forklaringen. Vi er blandt andet blevet gode til at samarbejde om nabohjælp, ligesom
stadig flere sikrer deres hjem med alarmer,” siger Lise Agerley.
Det er netop nu – i de mørke måneder op mod jul – at man som husejer bør sikre sig, at
ens bolig bliver så besværligt som muligt for tyvene at bryde ind i. Første juledag er den
dag på året, hvor der er flest indbrud i Danmark, og vil man undgå en kedelig
overraskelse, når man vender hjem fra juleferie, er det en god idé at sikre sig nu.
Ifølge Alka Forsikring kan disse 5 gode råd gøre en væsentlig forskel:
1. Helt basalt: Luk og lås alle døre og vinduer.
2. Køb en tyverialarm (rigtig mange opsætter først en alarm, når de har været udsat
for et indbrud. Gør det før tyven besøger dig – det kan være en god investering).
3. Brug et tænd-og-sluk-ur til at tænde for lys og radio, så hjemmet ser beboet ud.
4. Tal med dine naboer om at registrere jer på Nabohjælp.dk. Det er gratis og giver
tryghed til dig, da tyven tror der er nogle hjemme når din nabo tømmer postkassen,
rydder sne, bruger din skraldespand og evt. parkerer en bil foran dit hjem.
5. Undgå opdateringer på Facebook, der indikerer, at du ikke er hjemme.
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