
BESKYT DIG MOD  
INDBRUD OG KRIMINALITET 
- DEL DIN VIDEN MED POLITIET, SÅ VI SAMMEN KAN PASSE BEDRE PÅ HINANDEN.

Ingen kender lokalområdet bedre end DIG.

Kontakt politiets ”Stop Indbrud”-medarbejdere anonymt og fortroligt   
med oplysninger om indbrud eller anden begået kriminalitet.



”Stop indbrud”-medarbejdere
Politiets ”Stop Indbrud”-medarbejdere modtager gerne henvendelser om kriminal-
itet. Den viden du har, er vigtig for politiets muligheder for at opklare kriminalitet, 
derfor må du meget gerne kontakte politiet og videregive denne vigtige viden.

Politiets ”Stop Indbrud”-medarbejdere  kan du kontakte anonymt og fortroligt - 
hvis

• du har kendskab til, hvem der har begået kriminalitet
• du har kendskab til stjålne varer eller bliver tilbudt disse varer

Kontakt til ”Stop Indbrud”-medarbejdere på nedenstående:

• Brian Christensen, btc001@politi.dk, 25 10 76 42
• Søren Højsgaard, sho011@politi.dk, 25 10 76 29

Sådan forhindrer DU indbrud
• Du tager ansvar for dit lokalområde og taler om indbrudssikring.
• Du laver aftaler med naboer og andre i lokalområdet.
• Lokalområdet i fællesskab holder øje med hinandens værdier, tømmer 

hinandens postkasser, lader radio og lys være tændt og informerer naboer 
om ferie.

• Installerer lys med bevægelsessensor ved huset.
• Holder bevoksningen omkring huset således at tyven kan ses udefra.
• Fortæl ikke på din mail eller telefonsvarer, at du er bortrejst.
• Ved hurtigt at kontakte politiet på 112, hvis mistænkelige personer eller biler 

lusker rundt i området.

Vigtig oplysning for politiet i området
Personer - køn, alder, bygning, højde, påklædning og særlige kendetegn.
Køretøjer - farve, type/mærke, nummerplade, nationalitet og særlige kendetegn.

 



Hvad har DU gjort i lokalområdet for at hindre indbrud?
Undersøgelser har vist, at i områder, hvor der er organiseret nabohjælp, er der 
mellem 16 og 26 pct. færre indbrud.

Hvis der ikke  er en Nabohjælpsordning i lokalområdet, kan grundejer- og bebo-
erforening eller DU indkalde til møde, hvor I kan aftale nærmere - eventuelt med 
deltagelse af politiet.

Nabohjælp er at tage ansvar og hjælpe andre i lokalområdet med eksempelvis

• at deres hus altid ser beboet ud
• at tømme postkassen, fylde i skraldespanden, vande 

blomster, tænde og slukke lys m.v.
• at slå græsplænen, rydde sne eller parkere en bil i  

indkørslen
• at der aftales telefonlister, sms-kæder eller mail-lister 

med alle i lokalområdet

Husk at inddrage nye naboer i aftalerne.

112 
ALARMCENTRAL

112 er et landsdækkende alarm-
nummer, som du skal bruge ved: 

• Ulykke, en alvorlig forbrydelse 
eller brand

• Fare for liv, ejendom eller miljø
• Akut brug for politi, ambulance, 

brandvæsen eller miljøbered-
skab

• Hvis du ser en person der er i 
færd med at begå kriminalitet  
fx indbrud

• Hvis du observerer mistæn-
kelige personer eller køretøjer 
som udviser atypisk adfærd

114 
POLITI

114 er politiets landsdækkende 
servicenummer, der altid indgår til 
den nærmeste politistation. 

Du skal bruge 114 hvis: 

• du vil anmelde en forbrydelse 
eller hændelse, hvor der ikke  
er akut behov for politiets 
udrykning til stedet eller 
området

• du observerer en person der 
udviser mistænkelig adfærd 
i området hvor du bor eller 
opholder dig 



Yderligere information
Har du behov for yderligere information kan du kontakte: 

• Lederen af lokalpolitiet i Holbæk og Odsherred,  
vicepolitiinspektør John Jensen, jje004@politi.dk, 23 23 91 75

• Forebyggelses koordinator for lokalpolitiet i Holbæk og Odsherred,  
politiassistent Lars Andersen, lan006@politi.dk, 25 10 76 60                          

Råd om indbrudssikring
Midt- & Vestsjællands Politi, forebyggelses sekretariatet:

• Kriminalassistent Johnny S. Winther, jsw002@politi.dk, 25 42 67 97 
• Kriminalassistent Hans Draabe, hdj001@politi.dk, 25 42 61 19

Gode råd og yderligere information
www.politi.dk
www.stopindbrud.dk
www.dkr.dk
www.fpsikring.dk
www.nabohjælp.dk 
 

 
Denne folder er udgivet af Midt- og Vestsjællands Politi - Lokalpolitiet  

i Holbæk og Odsherred i samarbejde med Lokalrådene i Holbæk og Odsherred.

Offer Rådgivningen i Holbæk Odsherred
www.offerraadgivning.dk
info@offerraadgivning.dk - 23 68 60 08


