Kontakt information

Har du behov for yderligere råd og vejledning kan du kontakte:

L o ka l r å d K ø g e K o mmu n e h j æ l p e r
d i g me d g o d e r å d o m
i n d b r u d s kr i mi n a l i t e t

Operativ forebyggelse — 5089 7808
Forebyggelseskoordinator Køge Politi
hjemmeside — www.politi.dk
mailadresse — mvsj@politi.dk

Mere information kan findes på:
www.stopindbrud.dk
www.nabohjælp.dk
www.dkr.dk

Denne folder er udgivet af Lokalråd Køge Kommune.

Del din viden med politiet,
så vi sammen kan passe bedre på
hinanden.
Ingen kender lokalområdet bedre end
dig

Sådan kan du forhindre indbrud
Hæleri








Ved at du taler om indbrudssikring og laver aftaler med
naboer og andre i lokalområdet
Ved at 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 indbrudstyven kan ses udefra
Fortæl ikke på din mail eller telefonsvarer, at du er bortrejst
Tænk dig om, inden du lægger din ferie på sociale medier.

Dit ”billige” indkøb kan tilhøre en nabo eller en ven!
Indbrudstyveri sker bla. fordi tyvekosterne kan omsættes til
kontante penge. Vær derfor opmærksom på varer

som forhandles meget billigt

som forhandles steder eller på måder som ikke er normalen

der mangler papirer, instruktionsbog, ledninger, tilbehør
m.v.

Hvad skal du gøre hvis
Det er så lidt der skal til.
Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at
holde øje med hus og lejlighed, bla. i ferierne.
Det er kedeligt for tyven, men rigtigt rart for jer.
Erfaringer viser nemlig, at du med Nabohjælp kan undgå op til
hvert 4. indbrud.
Og så er det gratis at være med.

Du er vidne til et indbrud der er i gang

Tilkald politi på 112

Du ser noget mistænkeligt

kontakt politi på 114

Politiet kan også kontaktes /evt. anonymt
hvis du har kendskab til eller mistanke om,

Med nabohjælp er
der altid nogen
hjemme

hvem der har begået kriminalitet (indbrud/hæleri m.v.).

Benyt politi APP

QR code is trademarked by Denso Wave, inc.

www.nabohjælp.dk

