Beskyt dig mod indbrud
Del din viden med politiet, så vi sammen kan skabe mere tryghed!

Politiet har særlig fokus på at forhindre indbrud
Politiet kan sammen med dig hindre indbrud. Alle der bor eller opholder sig i
lokalområdet og kender lokalområdet, vil hurtigt opdage, hvis noget ser mistænkeligt ud.
Derfor kan du dele din viden med politiet, så vi sammen kan gøre det område trygt og sikkert for alle.
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Syv gode råd

Du kan med simple ting formindske risikoen for indbrud i dit og din nabos hjem ved:
· At gå i dialog med dine naboer inden der er indbrud eller inden du oplever noget
mistænkeligt
· At du sikrer god belysning og åbent indkig til din bolig, så indbrudstyven ikke har arbejdsro
· At din bolig er sikret med solide låse, døre og vinduer
· At du låser værktøj og haveredskaber inde, så det ikke kan anvendes til opbrydning
· At din bopæl eller ejendom altid ser beboet ud
· At du deler din viden om de mistænkelige forhold, som du observerer med politiet
· At du sammen med dine naboer tilmelder dig: Nabohjælp og Bo Trygt konceptet
 Læs mere om Nabohjælp og Bo Trygt på www.trygfonden.dk
Hvilke oplysninger er interessante for politiet?
Alt hvad du lægger mærke til kan være interessant for politiet:

Personer - køn, alder, bygning, højde, påklædning og særlige kendetegn.
Køretøjer - farve, type/mærke, nummerplade, nationalitet og særlige kendetegn.

Hjælp politiet og gør livet surt for indbrudstyven!
Som lokal har du et stort kendskab til dit
nabolag. Du kan forholdsvis hurtigt gennemskue, hvis noget ikke er som det plejer.
Du kan hjælpe politiet ved at tippe om mistænksom aktivitet i området.

Din områdebetjent
Kirsten Degn Andersen
Mail: KDA001@POLITI.DK
Telefon:51273653

Sådan kontakter du politiet
Ved behov for akut hjælp ringer du 1-1-2.
Ved anmeldelse ringer du 1-1-4.
Du kan også tippe politiet via politi app’en
eller direkte til din lokalbetjent.

Din områdebetjent
Anders Larsen
Mail: ALA010@POLITI.DK
Telefon: 29632870

