
Tyvens profil  

Det værste, han ved, er at blive set. Han hader, hvis nogen hilser eller spørger 

ham om noget, når han er ude at rekognoscere. Så ved han, at nogen har lagt 

mærke til ham.  

Han er god til at falde ind i omgivelserne. Ikke noget med hættetrøje og 

gummisko. Han ligner alle de andre, som færdes her. Håndværkere. Beboere. 

Gæster … 

Han er ikke voldelig. Han forsøger at finde ud af, hvornår du ikke er hjemme.  

Og så sikrer han sig en flugtvej, og han passer på ikke at blive set, selv hvis du 

kommer hjem. Det vigtigste er ikke at blive set. At forsvinde lige så stille. 

Han kan sit håndværk. Arbejder hurtigt og næsten lydløst.  

Hurtigt ind, hurtigt ud.  

Ynder at skaffe sig adgang gennem haver med store buske eller høje hække, så 

han kan gemme sig. Vurderer først, om der er noget at komme efter. Kigger ind 

ad vinduet efter værdier. Det skal ikke være store ting, men noget han let kan 

bære i en taske. 

Noget småt, dyrt og let omsætteligt. Det skal kunne sælges hurtigt. Mærkede 

varer er nedtur! 

Han har altid sin indre radar tændt: scanner omgivelserne for, om der er nogen 

hjemme. Lader sig ikke nødvendigvis narre af, at lys og TV er tændt. Men det 

skaber støj på hans indre radar. Så han føler sig ikke helt sikker. Måske ringer han 

for at tjekke det. Tager du telefonen, prøver han bare den næste. 

 

Gør du livet svært for ham? 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen i Hyldemosen 

  

Hvem er tyven? 

Hvad gør politiet? 

Hvad kan du gøre? 

Hyldemosen, februar 2016 



Indbrud i Hyldemosen, Hækmoserne og området omkring 

Siden nytår har vores område været plaget af en stime af indbrud. Det skaber stor 

utryghed og frustration, og det kan se ud som om, det aldrig får en ende – og som 

om, der overhovedet ikke bliver gjort noget ved det. 

Men det gør der 

Politiets arbejde 

Indbruddene i området bliver prioriteret højt. 

Politiet har en fast indbrudspatrulje, der kommer ud til alle indbrud i beboelse og 

laver gerningsstedsundersøgelse og sporsøgning. 

Politiet arbejder ud fra tre forskellige teorier, som alle tre forfølges/efterforskes. 

Men de er selvsagt ikke meget for at løfte sløret for, hvad det går ud på.  

Du mærker dem nok ikke, for de færdes i civil. Til fods, på cykel, i privatvogn. 

I skrivende stund (25/2) har der ikke været nye indbrudsforsøg den sidste uge. 

Kontakt politiet 

Akut henvendelse:  Ring 112 

Hvis du opdager et indbrud, der er ved at ske, eller 

politiet af anden grund skal komme øjeblikkeligt 

Hvis der har været indbrud, eller du har oplysninger 

om noget mistænkeligt: Ring 114 

Du kan bidrage med alle former for observationer; 

signalementer af personer og biler, nummerplader 

mm. 

Tag gerne et billede, hvis det ikke udsætter dig selv 

for fare 

Agér ikke selv politi, og udsæt ikke dig selv for fare 

Hent politi-appen, hvor du blandt andet kan give 

politiet tips 

Gør dit hjem mere sikkert – her og nu 

 Mærk dine ting (operation mærkning). Ole i nr. 45 har udstyr til mærkning 

i uge 9 og 10, og det kan lånes efter aftale: tlf. 30260951 kl. 10-18 

Tyven ved, at dine værdigenstande er svære at sælge, hvis du sætter 

mærkningssymbolet op ved din dør.  

 Tilmeld dig Nabohjælp (www.nabohjælp.dk) og eventuelt SMS-ordningen 

på nabohjælp.dk. Undersøgelser viser, at det er med til at reducere 

antallet af indbrud med op til 25 %, hvis der ligger handling bag skiltene. 

Men uden handling hjælper skiltet alene ikke noget.  

 Hold øje med hinandens lejligheder, når man ikke er hjemme. Tøm 

postkassen. Flyt rundt på havemøblerne 

 Vær nysgerrig på en rar måde omkring fremmede personer i området. 

Hils venligt på dem eller spørg om du kan hjælpe 

 Sørg for, at vores fællesarealer er livlige. Gå en tur. Stop op og tal med en 

af naboerne 

 Klip hækken og buske i din have, så der bliver bedre indsyn 

 Sæt dine værdigenstande, så de ikke er synlige udefra 

 Tænd lyset/TV/radio, når du ikke er hjemme. Brug evt. et tænd-/sluk-ur 

 Du kan viderestille din fastnettelefon til din mobil, når du ikke er hjemme 

På længere sigt skal vinduer og døre i alle lejligheder muligvis sikres bedre. Men 

det skal nøje planlægges: der skal indhentes tilbud, og det skal indarbejdes i 

afdelingens budget og husleje. Dette er derfor den langsigtede løsning. 

Mere inspiration 
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Hent Politi app 

http://www.nabohjælp.dk/

