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i Hjørring Kommune 

http://www.hjoerring.dk/friforindbrud


   

 

 

Lokalpoliti Hjørring og Hjørring Kommune har indgået samarbejde med Det 

Kriminalpræventive Råd samt en række lokale aktører, hvor vi i fællesskab med dig som 

borger ønsker at forebygge indbrud i Hjørring Kommune. 

Vores vision er, at Hjørring Kommune bliver 

 Den mest indbrudssikre kommune i Danmark. 

 Den kommune, hvor borgerne har den største viden om indbrudsforebyggelse. 

 Et område, hvor indbruds-frekvensen falder markant. 
 

Hvis vi skal indfri visionen og undgå indbrud, kræver det, at vi forener vores kræfter. Det 

kræver samarbejde. Politi og myndigheder kan efterforske indbrud og rådgive om 

indbrudssikring og trygge kvarterer, men undersøgelser viser, at det, der virkelig virker er 

handling fra borgerne selv. 

 

Du kan selv bidrage til at sikre dit hjem og skabe tryghed i dit lokalområde ved at 

samarbejde med dine naboer og ved at gå i dialog med kommunen og 

boligforeninger om store og små tiltag i dit område. 

 

I en længere periode vil vi med projektet fri for indbrud være synlige ved 

borgerarrangementer, borgermøder, kulturelle events med mere, hvor vi ønsker at gå i 

dialog med dig som borger. 

 

Vi ønsker at øge din viden om indbrudssikring af dit eget hjem 
samt at øge kendskabet til nabohjælp og den mulige effekt heraf.  

Projektets vision 



   

 

 

Hovedformålet med fri for indbrud-projektet er at mindske antallet af indbrud i Hjørring 

Kommune og forhåbentligt øge din tryghed som borger. 

 

 

TRYGHEDSVANDRINGER 

Vi tilbyder tryghedsvandringer, hvor vi sammen går en tur i dit villakvarter og undersøger, 

hvordan I kan gøre jeres område mindre attraktivt for indbrudstyven. 

På tryghedsvandringen kigger vi på jeres kvarter med indbrudstyvens øjne og taler om, 

hvad I selv kan gøre – både som privatperson og som naboer. 

 

 

SAMARBEJDE MED DIN NABO 

Husk at jeres villavej er jeres fælles ansvar. Holder du øje, når der triller en fremmed bil op af 

vejen, og hilser du på dem, du møder? Med få, simple tiltag kan I sammen forebygge 

indbrud. 

Klik ind på hjemmesiden www.stopindbrud.dk og bliv klogere på, hvordan du kan mindske 

indbrud hos både dig og din nabo. 

  

Tryghed – en fælles opgave 

http://www.stopindbrud.dk/


   

 

 

Føler du dig tryg i dit lokalområde? 

Hvis ikke du føler dig tryg, kan det være værd at tænke over årsagen. Måske kan du selv gøre noget for at 

ændre situationen. 

 

Kan du selv gøre noget for at forebygge indbrud i din bolig? 

Måske er det få simple tiltag, der skal til, for at tyven ikke bryder ind. Klik ind på www.stopindbrud.dk og 

gennemgå din bolig. 

 

Hvordan tror du, indbrudstyven ser din bolig? 

Indbrudstyven laver en hurtig vurdering af dit hjem. Er det let at bryde ind, og kan man bevæge sig ugeneret i 

og omkring huset? 

 

Kender du dine naboer? 

Hilser du på dine naboer, og lader du dem vide, når du rejser på ferie? Med små tiltag kan I hjælpe hinanden 

med at forebygge indbrud i jeres kvarter. 

 

Kan du og dine naboer lave fælles tiltag, der kan forebygge indbrud? 

Måske kan I blive enige om, at hækken kan være lidt lavere?  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvad gør du selv for at forebygge indbrud 

http://www.stopindbrud.dk/


   

 

Du kan oprette en profil på www.nabohjælp.dk eller på deres app, hvor du får redskaber til 

nemmere og mere stabil nabohjælp. 

Gennem nabohjælp får du 

 Adgang til at sende og modtage advarsler i dit nærområde, hvis der sker noget 
mistænkeligt. 

 Klistermærker til postkasser og døre. 

 Adgang til feriekalender, så du kan fortælle betroede naboer i dit personlige netværk, 
hvornår dit hjem er alene hjemme. 

 Postkort som du kan bruge til at invitere dine naboer med i dit personlige netværk. 

 Gode råd og vejledning til at undgå indbrud. 

 

 

Der skal handling bag nabohjælp. Du skal være opmærksom i hverdagen, før det virker. 

 Hils på alle, du møder i nabolaget – både dem du kender og dem, du ikke kender. 

 Udveksl telefonnumre med en eller flere naboer, så I let kan komme i kontakt med 
hinanden. 

 Fortæl det til dine naboer, hvis du ser noget mistænkeligt. Så kan flere holde øje, og I kan 
hjælpe hinanden med at sikre jeres hjem.   

Forebyg indbrud med Nabohjælp 

http://www.nabohjælp.dk/


   

 

 

 
 

  

Her kan du skrive dine egne noter 

 



   

 

 
 

 

Det kriminalpræventive råd vil gerne 
understøtte udviklingen af lokale initiativer til 
indbrudsforebyggelse. 

 
 

Offerrådgivningen bidrager med viden om 
bearbejdning, råd og støtte i forbindelse med 
indbrud. 

 
 

Fjordbak Byg ønsker at blive klogere på 
kundernes behov for dermed at kunne vejlede 
deres kunder optimalt vedrørende låse, alarmer 
og glas. 

 

Madsen og Hedegaard A/S ønsker at bidrage 
til, at den enkelte borger føler sig sikker i sit 
eget hjem. 

 
 

Bjerg Arkitektur ønsker at komme med 
indspark til arkitektur og offentlige byrum, der 
kan bidrage til at mindske risikoen for indbrud. 

 
 

KN Låseteknik vil bidrage med viden indenfor 
sikkerhedsbranchen og finder det spændende 
at være del af et større netværk med fokus på 
indbrudsforebyggelse. 
 

 

 

 
Forsikringsselskabet Vendsyssel bidrager 
med viden om forsikringssager. 

 

 

 
 
University College Nordjylland bidrager med 
indspark til proces og udvikling. 
 

 

Samarbejdspartnere 
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