Checklista
Så förhindrar du inbrott
Så stoppar du tjuven
Det finns ett antal saker att tänka på för att undvika inbrott. Noggrannhet när det gäller dörrar och fönster
är en del. En annan är rätt utrustning. Med rätt lås minimerar du riskerna.
• Ha godkända lås för alla ingångar till bostaden
- även för altan och garage. Även fönster som
går att nås från ett markplan bör ha det. Det ska
vara lika svårt att ta sig in i bostaden som att ta
sig ur den.
• För dig som bor i lägenhet rekommenderar vi en
säkerhetsdörr.
• Nyinflyttad? Byt lås när du flyttar in, och ha
helst dörrarna låsta även när du är hemma.
• Förvara inte värdesaker, nycklar, datorer eller
kameror synliga från fönstren eller precis innanför ytterdörren.
• Ta bilder på dina tillhörigheter. Det underlättar
bland annat när du anmäler skada efter inbrott.
• Stöldmärk dina värdeföremål med MärkDNA.
• Meddela dina närmaste grannar om du ska resa
bort.
• Lura tjuven genom timerinställd belysning och
genom att en granne plockar bort posten när du
är bortrest.
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• Om du ska vara bortrest en längre tid, be någon
klippa gräsmattan eller skotta snö. Du kan även
be grannen slänga sina sopor i din tunna och
parkera sin bil på din uppfart för att få huset att
se bebott ut.

• Finns det grannsamverkan? Gå med eller starta
upp. Då kan ni tillsammans skydda det ni bryr
er om.
• Gör det svårt för en tjuv att agera utan risk för att
upptäckas. Säkerställer så att utomhusväxter,
t.ex träd och häckar inte skymmer fönster och
dörrar till huset.
• Tala inte om på sociala medier att du ska resa
bort. Se även till att positioneringstjänster, exempelvis Facebook Places är låsta så att bara
dina vänner kan se dem.
• Förvara trädgårdsredskap och stegar inne
eller i låst förråd – förhindra att de blir inbrottsredskap.
• Städa inte ”för mycket” – låt gärna en vattenslang och ett par träskor ligga framme.
• Om du har fritidshus kan en vägbom och inhägnad vid till exempel bryggor ge ökad säkerhet.
• Ha ett hemlarm kopplat till en larmcentral. Med
ett larm blir också din hemförsäkring billigare.
• Ha en bra utebelysning, gärna med rörelsevakt.
• Ifall tjuven trots allt tar sig in. Förvara dina
värdesaker i ett värdeskåp.

