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Til grundejerforeningerne i Furesø kommune. 
 
En julehilsen fra Nordsjællands politi - vi fortsætter indsatsen mod indbrud. 
 
Nordsjællands politi har i 2013 oplevet en nedgang i antallet af indbrud i privat beboelse, men der 
er stadig alt for mange anmeldelser af denne form for utryghedsskabende kriminalitet. 
 
Derfor fortsætter politiet den forstærkede indsats mod indbrud i privat beboelse i 2014 og ønsker 
samtidig borgernes hjælp i denne indsats. Borgernes fokus på kriminalpræventive tiltag for at mi-
nimere muligheden for indbrud er afgørende vigtig for fortsat at tro på, at antallet af indbrud i bebo-
else også vil falde i 2014. 
 
Som villaejer kan man hjælpe både sig selv og politiet ved at følge disse råd, når man forlader sin 
villa i kortere eller længere tid:  
 

 Låse døre og lukke alle vinduer. 
 Få boligen til at se ”beboelig ud” - tænd lys i boligen om aftenen, eventuelt via ur. 
 Lån eventuelt naboens bil nr. 2 og stil den i indkørslen/carporten. 
 Lav en aftale med naboen om at checke boligen. 
 Få tømt postkassen dagligt – få naboen til at bruge/tømme skraldestativet. 
 Sørg for, at der bliver skovlet sne. 
 Pas på med at fortælle om ferie og lignende på de sociale medier. 
 Ring 114 - hvis der bemærkes mistænkelige personer eller køretøjer. 
 Tilmelde sig Nabohjælp, så naboen ved, hvornår du er bortrejst. 

 
Furesø kommune og Nordsjællands politi har indgået en partnerskabsaftale med det formål, at 
Furesø kommune fortsat skal være en tryg kommune for borgerne. 
Aftalen indebærer blandt andet, at kommunens ansatte er tilmeldt ”SMS Tryk politi”. Det betyder, at 
ansatte ved kommunen modtager en SMS fra Nordsjællands politi, når politiet har behov for hjælp i 
lokalområdet.  
 
Politi og kommune håber i samarbejde med borgerne at kunne mindske risikoen for indbrud. Som 
villaejer kan man som en mulighed tilmelde sig ”SMS Tryk politi” eller Nabohjælp og på den måde 
være med til at styrke indsatsen mod indbrud i villa. 
 
Tilmelding til ”SMS Tryk politi” via www.politi.dk/Nordsjælland eller anvend QR-koden nederst samt 
til nabohjælp via www.nabohjælp.dk          

                               
Glædelig jul og et godt nytår.                      
 
 

Venlig hilsen 
 

Freddy Bech Jensen 
vicepolitiinspektør 
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