Information och en del tips till diskussionsunderlag i Grannsamverkan
- Att tänka på som villaägare
Då modus/tillvägagångssätt vid villabrotten historiskt främst är att angripa mörka baksidor/dolda sidor så
finns det en del saker man kan tänka på dvs. förändra.


Det är vanligast att bryta upp/krossa dörrspegel på eller krossa glaset på altandörrar utan låsbara
handtag eller att bryta upp eller krossa fönster utan låsbara handtag och då ofta fönster invid
altandörr.
Tjuvarna går självklart hellre in i och ut ur huset än att klättra genom fönster.
– Byt ut handtagen mot låsbara på främst fönster på baksidor/dolda/mörka sidor av bostaden. Om
det är något/några fönster som aldrig eller mkt sällan öppnas – fundera på om det inte är lika bra
att skruva fast dem i ramen! Dock inte om det är en tänkbar ”nödutgång”.



Fönster försedda med den gamla sortens fönsterlås-/hakar är i stort sett värdelösa då det handlar
om att stå emot brytkrafter. De knäcks mycket lätt. Fundera på om det inte är dags att byta
låssystem. En låssmed eller fönstertillverkare kan ha en bättre lösning för just era fönster.
En tillfällig och snabb lösning kan t.ex. vara detta;

En kedja mellan
hakarna både uppe
och nere.



Undersök och se över de modernare villafönstren. Ofta är fönsterkassetten inte ordentligt
fästade/fastlimmade i ramen med t.ex. silikon utan bara ditsatta och hålls på plats med hjälp av
lister.
Lossa lister och vid behov säkra fönsterdelen t.ex. genom att lägga silikonrand eller lim mot ramen
runt hela fönstret utvändigt och om möjligt även invändigt. Ta hjälp av en snickare?



Har altandörren redan ett låsbart handtag – ta då bort nyckeln och förvara på känd plats där hela
familjen kommer åt den vid ev nödläge!
Sätt upp sensorstyrda lampor på de mörka sidorna. Sätt dem tillräckligt högt så de inte med
enkelhet går att vrida undan eller slås sönder.
– Tjuven vill inte stå i rampljuset och arbeta.
Lås fast era stegar med kätting. I många fall där villor har larm på undervåning så ”lånar” tjuven
en stege och går in på övervåningen. Man glömmer ofta övervåningen då man installerar larm. –
Komplettera kanske med sensorer på övervåningen?
Finns brytskydd vid låsen på ytterdörren? Godkända lås? Över-/extralås?
Se till att Grannsamverkan hålls aktuell och följ råden i det konceptet.
Tjuven jobbar då ni är borta!
Beroende på hur just Ert område ser ut rent planmässigt – Finns det något i den omgivande miljön
eller på själva tomten att förbättra och eller förändra för att minska tillgängligheten för oinbjudna?
Måste man ha alla sina värdeföremål hemma och lite överallt? Kontanter?
– Hur som helst – tjuvarna letar först och främst i Sovrum och på toaletterna där vi generellt lägger
ifrån oss våra smycken etc.
Hur löser Ni Er förvaring av värdeföremål idag? Bättre alternativ?
Gör en tydlig och beskrivande förteckning av ALLA era värdeföremål, smycken, datorer, mobiler
m.m. Ta tydliga foton av allt och gör kopior av dokumenten som ni förvarar på annan plats. Det
underlättar OM det värsta skulle hända.
Försäkringsbolagen vill ha in sin lista och Polisen måste ha ett bra och beskrivande godsunderlag
för att kunna säkerställa er rätt gentemot en tjuv.












