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Inbrottstopp under höstlovet – så skyddar
du dig
Mörkret och det faktum att många reser bort gör höstlovet vecka 44 till en av
årets mest inbrottsintensiva veckor. Enligt statistik från försäkringsbolaget
Trygg-Hansas ökar inbrotten under med 36 procent under lovet jämfört med
en genomsnittlig vecka. Enligt Trygg-Hansas expert Håkan Franzén finns det
dock många effektiva åtgärder för att minska risken för inbrott.
Inför höstlovet nästa vecka bör du vara extra noggrann med
säkerhetshetsåtgärderna, särskilt om du ska resa iväg. Höstlovsveckan är
nämligen, tillsammans med veckorna 46 och 48, den mest inbrottsdrabbade
veckan på året enligt Trygg-Hansas statistik. De senaste åtta åren har antalet
inbrott ökat med 36 procent under lovet jämfört med en vanlig vecka. Till

skillnad från vad man kan tro är det dock inte primärt hemlarm som
förhindrar inbrott.
– Det bästa skyddet mot inbrott är helt klart Grannsamverkan, som i
genomsnitt minskar antalet inbrott i ett område med 28 procent.
Grannsamverkan är dessutom effektivt även mot annan typ av
vardagsbrottslighet, såsom rån, överfall, bil- och cykelstölder. Man ska heller
inte underskatta den känsla av trygghet som ett samarbete mellan de boende
i ett område medför, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på
Trygg-Hansa.
Grannsamverkan är ett organiserat samarbete mellan boende,
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och polisen som tillsammans hjälps
åt för att förhindra inbrott. Tillsammans är de boende uppmärksamma på
vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt och tillkallar
polis om det behövs. Även intilliggande områden utan Grannsamverkan får en
lägre inbrottsfrekvens, vilket kan bero på att tjuvarna inte vet var
Grannsamverkansområdet slutar. Utöver Grannsamverkan finns det en rad
säkerhetsåtgärder som man själv kan genomföra för att minska risken för
inbrott.
– Även om du är med i Grannsamverkan är det viktigt att bostaden ser
bebodd ut om du ska ut och resa. Du kan till exempel installera en timer på
lamporna, lämna leksaker och dylikt på tomten och se till att inte dra för
gardiner och persienner. Prata även med dina grannar som kan hjälpa till att
hålla ett extra öga på din bostad, säger Håkan Franzén.
Samtidigt minskar inbrotten generellt
Även om det är en inbrottstopp under höstlovsveckan visar den nationella
inbrottsstatistiken från Brå att det totala antalet anmälda inbrott minskar.
Förra året anmäldes 24 procent färre inbrott jämfört med föregående år.
– Det är väldigt glädjande att antalet anmälda inbrott minskar i en så stadig
takt och att de faktiskt minskar även under de mest intensiva
inbrottstopparna. Rent generellt har svenskarna blivit mycket bättre på att
tillgodogöra sig information kring hur man förebygger inbrott. Dessutom ser
vi hur fler och fler engagerar sig i Grannsamverkan, vilket definitivt minskar
antalet inbrott, säger Håkan Franzén.
Expertens tio tips för att minska risken för bostadsinbrott

Det går aldrig att freda sig helt från inbrott, men genom att vidta rätt
åtgärder kan man minska risken. Håkan Franzén har samlat sina tio bästa tips
för hur man bäst skyddar sitt hem mot inbrott:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gå med i eller starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde.
Ha godkända lås på ytterdörr, balkongdörr och altandörr.
Fönster ska vara stängda och reglade. Lågt placerade fönster bör
vara försedda med lås.
Ställ in en timer på lamporna, så att det ser ut som att huset är
bebott även då du är borta.
Lämna gärna leksaker och dylikt på tomten så det ser ut som
någon är hemma.
Dra inte för gardiner och persienner, då ser huset igenbommat
ut.
Be grannen att ta hand om posten och hålla ett vaksamt öga på
ditt boende samt höra av sig ifall de ser något misstänkt.
Om du är villaägare – ta bort växtlighet som ligger nära huset,
särskilt den runt altandörren. I skydd av denna kan tjuven annars
ta sig in ostört.
Installera utomhusbelysning med rörelsevakt, gärna mot
ytterdörr, altandörr och lågt liggande fönster.
Tjuvar använder också sociala medier, var därför försiktig med
att publicera dina resplaner eller fortlöpande lägga upp
semesterbilder på t.ex. Facebook och Instagram.

Så här gör du för att starta Grannsamverkan:
Kontakta dina grannar och hör om det finns intresse för Grannsamverkan. Om
så är fallet, hitta någon som kan tänka sig vara kontaktombud gentemot
polisen i er kommun. Ta sedan kontakt med den lokala polisen på 114 14 och
meddela att det finns en vilja att starta Grannsamverkan.
Anmälda inbrott till Trygg-Hansa 2011-2018
2018: Höstlovsveckan: 77 – Genomsnittlig vecka: 61
2017: Höstlovsveckan: 120 - Genomsnittlig vecka: 72
2016: Höstlovsveckan: 99 - Genomsnittlig vecka: 78
2015: Höstlovsveckan: 111 - Genomsnittlig vecka: 83
2014: Höstlovsveckan: 115 - Genomsnittlig vecka: 83
2013: Höstlovsveckan: 96 - Genomsnittlig vecka: 80
2012: Höstlovsveckan: 99 - Genomsnittlig vecka: 73
2011: Höstlovsveckan: 117 - Genomsnittlig vecka: 79

Källa: Trygg-Hansas skadestatistik
För mer information, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 33 87, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i
en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen
Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och
skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara
försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är
framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika
skador.
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