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Säkerhet och grannsamverkan

Tio tips som stoppar tjuven
När familjen åkt på semester och
huset är tomt kan tjuven passa på.
Här får du tio bra råd för hur du undviker inbrott och hur du kan skydda
dig om oturen ändå är framme.
(delvis publicerat i Vi i villa)
1. Håll fönster och dörrar stängda
och låsta med godkända lås
De flesta inbrott sker faktiskt mitt
på dagen, och det händer att tjuven
smiter in genom en olåst entrédörr
när familjen är i trädgården på baksidan. Det går snabbt att länsa hallens jackor och handväskor på plånböcker, nycklar och mobiltelefoner.
Tänk också på att inte lämna fönster
öppna för vädring även om ni bara
ska åka till stranden ett par timmar.
Godkända lås på fönster och dörrar
försvårar betydligt.
2. Se till att huset övervakas och
ser bebott ut
Tala om för dina närmaste grannar
om du åker bort på semester och
be någon av dem titta till huset då
och då. Att lampor tänds och släcks
ibland, persienner hissas upp vid
mulet väder och att brevlådan är
tömd signalerar att det finns folk
hemma. Se till att klippa gräsmattan
och att nytvättade kläder hänger på
torkvindan. En bil parkerad på uppfarten ger också sken av att huset
är bebott.
3. Förvara värdesaker säkert
Att gömma värdesaker är svårt, en
rutinerad tjuv med gott om tid genomskådar ofta de mest kreativa
gömställen. Använd bankfack eller
be någon annan ta hand om dem
när du reser bort. Men tänk på att
inget hem är helt inbrottssäkert, och
det är ju svårt att anklaga dem som
förvarat sakerna åt dig, om de trots
allt skulle bli stulna.

värde, som t ex fotografier och barnens första teckningar, kan förstöras
vid brand. Kanske är de egentligen
viktigare att låsa in i bankfack eller
ett brandsäkert skåp.

Varning för hunden. Tjuvar vill gärna arbeta ostört.
4. Skräm tjuven med hund
Få tjuvar vågar sig in i ett hus som
vaktas av en maffig schäfer eller
rottweiler. Men även en liten ettrig
dvärgpudel avskräcker de flesta
med oärliga avsikter, om inte annat så för att den börjar skälla. Man
måste faktiskt inte ha en hund för
att sätta upp en skylt med hundbild
(eller varför inte en bild på en rejäl
boaorm?) och texten "Här vaktar
jag” på entré- och altandörren...
5. Skaffa larm eller bevakningsutrustning
Det finns många olika typer av larm
i olika prisklasser, men försäkra dig
om att du anlitar en auktoriserad och
seriös larmfirma. Numera finns också olika webbaserade övervakningskameror som kan hjälpa dig att hålla
lite koll på huset från distans.
6. Se över den allmänna säkerheten
Vid vissa inbrott ställer tjuvarna till
med en del förstörelse eller brand.
Det kan ju börja brinna även utan
inbrott så försäkra dig om att alla
brandvarnare fungerar. Tänk också
på att saker med högt affektions-

7. Märk, dokumentera och fotografera dina värdesaker
Skulle du trots allt ha oturen och
drabbas av inbrott, eller brand, underlättar det betydligt om du har
ditt hem dokumenterat när du ska
få ersättning via försäkringen. Spara
kvitton i en särskild pärm eller låda,
gör listor över inventarierna och
fotografera både översiktsbilder av
ditt hem och enstaka, extra värdefulla föremål. Att saker är märkta
gör det svårare för tjuven att sälja
dem. Märkutrustning kan du låna
hos din lokala polisstation.
8. Se över hemförsäkringen
Kontrollera med försäkringsbolaget
att du har de lås som krävs. Passa även på och fråga om det finns
något du kan göra för att sänka din
premie, som till exempel att skaffa
godkänt larm.
9. Se till att du har numret till
spärrkontot
Om ett par plånböcker med allehanda kontokort försvinner så kan
man snabbt bli av med stora summor. Försäkra dig om att du vet vilka
nummer du ska ringa och att du
verkligen vet vilka kontokort du har,
alla kanske du inte använder regelbundet. Stöldskyddsföreningen har
en bra tjänst där du kan registrera
samtliga kontokort, och sedan spärra dem med bara ett telefonsamtal.
10. Bli tjuv själv för en dag
Försök att själv fundera över när och
hur du skulle ta dig in i ditt hus, om
du var en tjuv.
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