Allmänna råd för att öka säkerheten i din bostad.
Ta på dig ”tjuvens glasögon” Då hittar du snabbt husets svaga punkter. Det är där du ska börja
åtgärda.
Lägg inte plånbok, bilnycklar, mobiltelefon i hallen.
Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny bostad. Du vet aldrig hur många nyckelkopior som kan
var på drift.
Se till att nycklar du bär på dig inte går att härleda till din bostad.
Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.
Lås dörrarna även när du är hemma. Då hindrar du smygtjuven.
Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen. Tala inte om på sociala medier att du ska
resa bort. Se även till att positioneringstjänster, t ex Facebook Places är låsta så att bara dina
vänner kan se dem.
Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset.
Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré och altandörrar.
Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att
t ex krossa dina, eller dina grannars, fönster.
Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte enkelt kan användas vid inbrott.
Städa inte så förtvivlat innan du åker bort. Lämna gärna ett par träskor, en vattenslang,
barnleksaker i trädgården så att huset ser bebott ut.
Be någon du känner klippa gräsmattan/skotta snö när du är bortrest.
Anmäl tillfällig lagring av post på adressandring.se eller be någon du känner att tömma din
brevlåda när du reser bort under en längre period.
Använd en brevlåda med lås för att försvåra identitetsstöld.
Häng ut lite kläder på tork och be grannen slänga sina sopor i din tunna och parkera sin bil på
din uppfart.
Tjuven är i första hand ute efter kontanter och sådant som snabbt går att omsätta i pengar;
smycken, datorer, kameror och vapen. Tänk på säker förvaring!
Glöm aldrig bort din egen säkerhet vid t ex brand. Se alltid att ha säkra – alternativa
utrymningsvägar via dörrar och fönster i markplan
Tipsen tagna ifrån www.stoldskyddsforeningen.se

