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Författare: Rickard Skogastierna RP50

Inledning:
Vad är viktigt att tänka på när man inbrottssäkrar sitt hus?
Man brukar prata om de tre stegen: grannsamverkan, det mekaniska skyddet och larm.
Baserat på dessa tre områden har Styrelsen för RP 2015 tagit fram denna sammanfattning.
Grannsamverkan är infört och samordningen per gata åligger respektive gaturåd. I styrelsen finns
en person som är kontaktperson mot polisen och denne kontakt får löpande information om
information rörande husinbrott i vårt närområde. Tanken är att denna information ska läggas ut
på hemsidan löpande.
Nedan följer detaljer om det mekaniska skyddet och sist presenteras en ”checklista” på svaga
punkter i huset som man bör säkra upp.
Slutligen har arbetsgruppen även tagit fram en lista på offerter som, och dess kontakter kan
förmedla larmtjänster enligt respektive offert.
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1. Upprätta ett starkt fysiskt inbrottsskydd
Bra lås är det absolut bästa skyddet mot att tjuven tar sin i bostaden. Förse därför samtliga fönster
och dörrar med godkända ytterdörrlås och fönsterlås. (SSF märkta) Säkerställ att ditt skalskydd
uppfyller kraven från ditt försäkringsbolag.
"Skaffa ett hemlarm! 99,9 % av alla larmade hus råkar aldrig ut för inbrott. Larm fungerar nämligen
avskräckande då en spontan tjuv hellre väljer ett hus utan larm.
Ett larm bör ha en utvändig siren"
Märk och registrera stöldbegärliga värdeföremål, detta gör det nästan omöjligt för tjuven att sälja
dem vidare. Vi rekommenderar stöldskyddsmärkning!
Installera utomhusbelysning med rörelsedetektorer, som tänds om någon närmar sig bostaden.
Tjuven arbetar nämligen helst utan att synas.
Lås in din allra värdefullaste egendom. Skydda oersättligt arvegods och fotografier från både
klåfingriga typer och lågor med kassaskåp. Behöver du hjälp att hitta rätt förvaring för dina
behov? Vår skåpguide hjälper dig.
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Skaffa en säkerhetsdörr
Skaffa rörelsedektorer (ljus för entré och baksida och till larmet)
Se till så att altandörr och fönster är robusta och skyddade från snabb inträngning av inbrottstjuv.
Komplettera med brytskydd, låsbart altandörrlås, fönsterlås, altandörrsspegel förstärkt. Altandörren
bör vara utrustad med säkerhetsspanjolett med hakregel och låsbart handtag (ej nyckel i låset)
Stöldmärk dyra föremål, exv DNA märkning
Följ kompletterande info på www.samverkanmotbrott.se/skydda dig mot brott
"En entrédörr ska ha en godkänd låsenhet kompletterat med borrskyddsplåtar
Bakkantsäkring bör finnas monterade på alla utåtgående dörrar för att förhindra uppbrytning
Säkerhetsdörrar är vanligast att man installerar i lägenhet/flerfamiljsbostäder och anledningen är att
det är den vanligaste vägen in, men de finns även i villor.
Säkerhetsdörrar provas i olika klasser. I dina försäkringsvillkor kan det pratas om godkänd
säkerhetsdörr, med detta menas att dörren ska vara intygade i lägst klass 2 eller MK 3. Du får alltid
ha en högre klass men aldrig en lägre för att uppfylla försäkringskraven."
"Nycklar bör vara kopieringsskyddade, det minskar risken för inbrott om nyckeln blir stulen.

När du flyttar in i ett nytt hem kan det vara en god idé att byta ut låset som den förra ägaren eller
hyresgästen hade. På så sätt har du full koll över alla nycklar som finns till hemmet."

2. Bjud inte in tjuven
Skylta inte med din egendom. Se till att dina värdesaker inte syns utifrån, framförallt inte redan från
gatan.
Dra inte för gardiner och persienner över dagen - det är tecken på att ingen är hemma.
Planera dina planteringar ur säkerhetssynpunkt. Buskar och träd kan vara bra för att skymma
insynen, men blir de för stora kan tjuven lätt arbeta ostörd bakom dem, även i fullt dagsljus.
Ska du resa bort? Få huset att se bebott ut. Be en granne ta in din post, lägga sopor i din soptunna,
parkera sin bil på din tomt, Vidarekoppla hemtelefonen, timer på belysning, mm.
Lås om ditt hem så att det är minst lika svårt för en obehörig att ta sig ut som in. Låt inte en tjuv som
tagit sig in via ett fönster bära ut ditt bohag via altanen eller genom ytterdörren.
Tala om för tjuven att du har larm eller stöldskyddsmärkning genom synliga varningsdekaler.
En annan sak att komma ihåg är belysning. Det är bra att använda sig av timer på lampor och
rörelsedetektor som gör att lampor tänds om någon närmar sig huset. Ju mer upplyst det är desto
mindre är risken för inbrott.
Det är dock inte ytterdörren som inbrottstjuvar oftast tar sig in genom.
Den absolut vanligaste vägen in för tjuvar är altandörrar och källarfönster. Jag skulle säga att 85-95
procent av alla inbrott sker genom altandörrar, och det här tänker inte folk på. Dörrarna sitter ofta på
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baksidan av huset, skyddade från insyn. Dessutom har många som bor i hus gamla bristfälliga
altandörrar som är väldigt lätta att få upp. Vi brukar säga att man ska försöka ta på sig tjuvens
glasögon och tänka "Var skulle jag enklast ta mig in?"

3. Var observant
Var nyfiken på dina grannar - er gemensamma vaksamhet blir ert skydd mot inbrottstjuvarnas
kartläggning av ert bostadsområde. Engagera er i grannsamverkan!
Ta kontakt - Om någon stryker runt nära ditt hem, har du all rätt i världen att gå fram och fråga
“ursäkta, behöver Ni hjälp?”. Det stör effektivt en potentiell rekognoscering. Ta gärna bilder på
personer eller bilar som inte hör hemma i grannskapet - det är fullt lagligt att fotografera utomhus!
Ring polisen (telefon 112) om du ser eller hör något suspekt - små tips kan vara värdefulla.
Begär legitimation innan du släpper in någon helt okänd i ditt hem. Försäljare som knackar dörr ska
bära synlig legitimation.

4. Just in Case...
Dokumentera dina ägodelar med bild, så har du bevis ur försäkringssynpunkt.
Skaffa grannsamverkan (minskning av inbrott med 25%)
En kontaktperson (kontaktombud) bör ingå i styrelsen som håller ihop grannsamverkan och
poliskontakt över tid
Det är att de glömmer svaga punkter som fönster och altandörrar. Sen är det en balansgång. Det är
klart att man vill ha insynsskydd till sin altan, men samtidigt så innebär det en skyddad miljö för
inbrottstjuvar
Har du värdeföremål eller kontanter hemma så bör dessa förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett
värdeskåp. Tänk på att skåpet måste förankras i golv eller vägg enligt tillverkarens anvisningar. Ett
bra skåp gör att det tar betydligt längre tid för tjuven att komma åt dina värdesaker.
En lättillgänglig postlåda gör det enkelt för tjuven både att se om du är bortrest men också för idkapning – exempelvis genom att beställa kreditkort i ditt namn och sedan vittja din post och börja
handla. Ha därför ett lås på din postlåda.
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5. Checklista på svaga punkter i boendet
1. Vid cirka hälften av alla bostadsinbrott tar sig tjuven in genom huvudentrén. Ett effektivt inbrottsskydd kan
få honom på andra tankar.
2. Grovköksentrén bör givetvis ha samma säkra lås och hinderutrustning som huvudentrén - i synnerhet om
den ligger på baksidan av huset. Många grovköksdörrar är glasade, vilket är en svaghet om låset kan öppnas
med vred inifrån.
3. Är entrédörrarna svårforcerade och tjuven envis prövar han husets andra ytterdörrar, tex. altan och
balkongdörrarna. Båda typerna har ofta klena lås och är dessutom svaga på grund av stora inglasningar.
4. Källardörren är ofta dold för insyn från gatan och granntomterna, vilket ger tjuven möjligheter att ostörd
bryta sig in. Försök hålla sådana dörrar fria från buskage som avskärmar ytterligare.
5. Det krävs ingen avancerad fingerfärdighet för att en inbrottstjuv ska kunna ta sig in fönstervägen. Fönsterlås
gör det besvärligare för den objudne. Inga tjuvar tycker om ljudet av krossat glas.
6. Många källarfönster kan tyckas vara så små att en tjuv har svårt att tränga sig in. Lita inte på det. Tar sig en
småvuxen person in kan han sedan öppna för ett mer fullvuxet sällskap.
7. Har du en dörr mellan källarvåningen och bottenvåningen kan ett rejält lås vara ett effektivt hinder att
komma upp i huset. Se till att gångjärnen sitter på den sida som vetter mot bottenvåningen.
8. Kupoler eller andra fönster på svagt lutande eller plana tak är en vanlig inbrottsvåg. Lås kupolen och välj om
möjligt konstruktioner som har beslagen på insidan.
9. I uthuset eller garaget kanske du inte förvarar några stöldattraktiva dyrbarheter, men att ge tjuven fritt
tillträde dit kan resultera i att han eller hon hittar ett lämpligt inbrottsverktyg.
10. Låga tillbyggnader är passande "språngbrädor" när en tjuv vill ta sig in i övervåningen via till exempel ett
sovrumsfönster.
11. Har gavelrummet dessutom balkong behöver tjuven inte ens en stege för att ta sig upp.
12. Apropå stege. Det är logiskt att hänga denna utrymmeskrävande tingest på uthusväggen. Men olåst är den
en inbjudan till inbrott. Kraftiga kedjor och ett par säkra hänglås gör att den får vara ifred.
13. Ett villastaket är givetvis inget stort hinder för en inbrottstjuv - och inte heller en grind. Men har du grinden
låst medan du är borta väcker det en viss uppmärksamhet om någon tvingas klättra över den.
14. Ett bostadsområde är rena paradiset för inbrottstjuven. Därför gäller det att göra det så svårt som möjligt
för tjuven. Ett installerat larm avskräcker självklart också inbrottstjuven. Placera upp dekaler om att det finns
larm installerat tydligt.

6. Larm Offerter
För respektive offert och dess offererande företag ansvarar respektive företag för dess innehåll och
leverans.
(respektive offert som visas nedan kan hämtas som dokument på samma plats som detta dokument)
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