Det ska
vara tryggt att
leva och bo
i Halland

Att förebygga

inbrott

Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde

Antal inbrott

Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige.
Men det är ett brott som skapar mycket oro och upplevs som mer kränkande än andra stöldbrott. Att bli utsatt för inbrott i bostaden är integritetskränkande och något som Polisen och försäkringsbolagen ser allvarligt
på. För Polisen är inbrott i bostaden ett särskilt prioriterat brottsområde.

År 2014 anmäldes omkring 22 400 bostadsinbrott i Sverige – en ökning
med sex procent jämfört med 2013. Under den senaste tioårsperioden har
antalet anmälda bostadsinbrott varierat, men visat på en uppåtgående
trend. November och december är de månader då flest villainbrott anmäls
i landet. När det gäller inbrott i lägenheter så är det en jämn nivå av anmälningar under året.
Källa: Brå

Håll ögonen
öppna!

Statistik
Inbrott i bostad i Halland 2012-2014*
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Källa: Polisens verksamhetsuppföljning
* I benämningen inbrott i bostad ingår försök och fullbordat inbrott i villa, radhus,
lägenhet och fritidshus. Inbrott i källare och vind ingår inte.

Förhindra inbrott
 Lås alltid ytterdörren i bostaden, även när du är hemma.
 Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus.
 Lämna inte fönster på övervåningen öppna och förvara stegar inomhus
eller fastlåsta.
 Märk, fotografera (till exempel gravyrer på guld) och lista ner dina
saker. Förvara detta på annan plats, till exempel i bankfack.
 Förvara inte värdefulla föremål i olåsta och/eller obevakade utrymmen
exempelvis sommarstugor, ladugårdar, garage.
 Ge inte ut information på sociala medier som kan avslöja att du inte
är hemma. Tänk på att vissa funktioner, bland annat platstjänster på
sociala medier, inte alltid kräver en aktiv åtgärd av användaren utan
kan ske med automatik.

Bra lås och goda kontakter med grannarna
Det finns mycket du kan göra för att försvåra för tjuven att ta sig in i
din bostad. Ingmar Nilja vid polisen i Halland har lång erfarenhet av
brottsförebyggande arbete. Här ger han dig några tips!
   Det viktigaste är att se över alla lås i dörrar och fönster, framför allt i
altandörrar, källardörrar och fönster på nedre plan. Det vanligaste sättet
för tjuvarna att ta sig in är via altandörrar och fönster.
   Om du bor i ett hus är det bra att det är upplyst runt hela huset. Idag
finns bra belysning som tänds med rörelsevakt.
   Tjuvar letar ofta efter värdesaker som är lätta att ta med. Förvara därför
aldrig guld och smycken i sovrummet eller toalettskåpet. Skaffa ett bankfack till värdefulla smycken som du inte använder ofta. Använd fantasin
och förvara dyrbar teknisk utrustning så att det inte syns från fönster.
   När du åker bort är det viktigt att tala om det för grannarna. Be dem
parkera sin bil på din uppfart ibland och tömma din postlåda. Är du borta
länge är det bra om de skottar snö eller klipper gräset och kanske slänger
sopor i din soptunna.

Många inbrott
sker på dagtid
medan du är
på jobbet

När du reser bort

Om du ser något avvikande eller obekant

 Tala om för dina grannar att du inte är hemma.
 Sätt timer på lampor och radio.
 Tala inte in på telefonsvararen att du är bortrest.
 Vidarekoppla din telefon till mobiltelefonen.

Polisen behöver tips för att förebygga brott, bekämpa brottslighet och
skapa trygghet i samhället. Ditt tips kan vara den avgörande pusselbiten
i en brottsutredning.
Var uppmärksam på människor som du inte känner igen i ditt bostadsområde. Skriv ner kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, klädsel,
glasögon, skäggväxt och om de bär på väskor eller påsar. Skriv ner registreringsnummer, fabrikat, färg och andra kännetecken på bilar och fordon.
Ring 114 14 så snart som möjligt och berätta om dina iakttagelser.
Eller lämna dem som ett tips på polisen.se. Om du blir vittne till ett pågående brott, eller har misstanke om att ett brott kan ske, ska du alltid
ringa 112.

Ett aktiverat
larm kan
minska risken
för inbrott

Tipsa
Polisen på
114 14

Undvik att sprida
information om att
du är bortrest på
sociala medier

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkan är en vetenskapligt utvärderad metod som förebygger inbrott med i genomsnitt 25 procent. I delar av Halland har metoden minskat
inbrotten med det dubbla men det förutsätter att man som grannar verkligen
håller ögon och öron öppna för trygghetens skull och rapporterar in till
Polisen när man ser och hör något misstänkt.

Så startar ni Grannsamverkan
 Anmäl ert intresse för Grannsamverkan hos polisen som anordnar upptaktsmöten ihop med samarbetspartners i respektive kommun.
 Skriv en inventarieförteckning eller ta bilder av stöldbegärligt gods
som du har hemma. Förvara detta i bankfack eller dylikt.
 Märk stöldbegärligt gods. Märksats finns att låna hos Polisen eller hos
Länsförsäkringar Halland.
 Hjälp dina grannar när de åker bort så att det ser bebott ut hemma hos
dem. De gör detsamma för dig när du är bortrest.
 Utse en eller flera kontaktpersoner som blir lite extra ansvariga i ert
område.
 Upprätta en namn- och telefonlista över de boende i området.
 Sätt upp skyltar och klistermärken – och ni är igång.

www.polisen.se		
www.bra.se
www.samverkanmotbrott.se

Tfn 114 14
www.polisen.se/halland
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Tfn 035-15 10 00
www.LFhalland.se
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