
Med mörkret kommer inbrotten
Hösten är här och mörka månader väntar, och i skydd av detta mörker är det inte helt ovanligt att ditt hem kan få besök av
objudna gäster. Men det finns en hel del du kan göra för att försvåra för inbrottstjuven och en av sakerna du bör tänka på är att
lysa upp både din bostad och eventuella trädgård ordentligt. Michael Peterson säkerhetskommunikatör från Verisure Securitas
Direct, tipsar om detta och några andra enkla åtgärder för att skydda ditt hem från intrång.

Att råka ut för ett inbrott är, förutom det kostsamma att bli av med dyra och kära ägodelar, en allvarlig kränkning av den personliga integriteten
och något som ofta förföljer den som drabbats under lång tid efter intrånget i hemmet. Därför är det viktigt att vidta de nödvändiga åtgärder
som finns att tillgå för att minimera risken för inbrott. Statistiken visar att 67 % inte känner sig trygga efter ett inbrott och att mer än hälften
fortfarande efter ett år inte känner sig trygga samt att en av tre fortsätter drömma om det. I vår internationella studie av inbrottsdrabbade vet vi
också att mer än hälften känner en olust att vara hemma själva och att mer än 90 % tror de kommer råka ut för ytterligare inbrott.

"Få ditt hem att verka ointressant för inbrottstjuven. Och det finns en hel del saker du kan göra för att skapa detta intryck. Det kanske låter
alltför uppenbart, men det är verkligen viktigt att låsa alla fönster och dörrar med solida och godkända lås. Montera även automatisk belysning
som du sen kan sätta på och stänga av med hjälp av så kallade SmartPlugs och som du även kan styra via en app. I övrigt är ett uppkopplat
larm något som kommer ha en förebyggande effekt då inbrottstjuvar oftast undviker hem med larm, " det säger Michael Peterson
säkerhetskommunikatör från Verisure Securitas Direct.

Här följer tio upplysande tips i höstmörkret för att undvika inbrott:

Belys och lys upp din trädgård med hjälp av lampor som sätts igång av rörelsesensorer, bör gå igång redan dagtid då det överraskar
och distraherar tjuven.
Se till att alla dörrar och fönster har godkända och solida lås. Kontrollera att du har riktiga lås på altan- och/eller balkongdörren. Se
också till att övre våningens fönster är ordentligt låsta.
Installera så kallade SmartPlugs kopplat till såväl din inomhus- som utomhusbelysning, vilket innebär att du kan sätta på och stänga av
belysningen i oregelbundna intervaller (rekommenderas). SmartPlugs kan även styras med hjälp av Verisure appen via en smart phone,
vilket gör att du också dirigera andra elektroniska enheter, såsom TV och radio, även om du är hundratals kilometer bort.
Om du har larm, se till att larm-klistermärken är tydligt synliga på fönster och dörrar. Tidigare inbrottstjuvar säger att de helst undviker
hem med larm eftersom de inte vill dra till sig uppmärksamhet.
Prata med dina grannar som är hemma och be dem kolla till ditt hus när du är borta. Du kan be dem att ta in din post, använda dina
sopkärl eller parkera sin bil eller cykel på din garageuppfart. Allt detta ger sken av att du är hemma.
Ifall du investerat i ett övervakat larmsystem, se till att det är anslutet via en app så att du kan hålla ett öga på din bostad oavsett om du
är hemma, på jobbet eller utomlands. Du kan t ex kolla så att larmet är på, och om du har digitala dörrlås även se om dörrarna är låsta.
Lämna ej en stege i trädgården. Stegar utgör en möjlighet till att klättra upp och göra intrång via andra våningen, plocka även undan
verktyg mm som finns runt huset och som kan användas för att göra inbrott.
Visa tecken på liv och aktivitet runt huset. Placera ett par löparskor eller andra skor vid ytterdörren och låt barnens leksaker stanna ute
i trädgården så det ser ut som det är någon hemma. Tänk på att små tunga föremål samt stora objekt kan användas för att krossa
fönster.
Göm undan värdesaker och nycklar så att de inte kan ses genom ett fönster.
Om du har installerat larmet själv, se till att du sätter sensorer även på fönster och altandörr/balkongdörr på första och andra våningen.

Installera ett modernt larm anslutet till en larmcentral

Ett modernt larmsystem med åtgärd är ett väl beprövat sätt att minska risken för inbrott. Många undrar vad skillnaden är mellan ett "vanligt"
larm som varnar med ljud och på ett larm som är anslutet till en larmcentral. Svaret är helt enkelt att ett anslutet larm med åtgärd gör det
möjligt att engagera väktare, polis, ambulans och brandkår om något skulle hända. Det innebär också att om husägaren inte är hemma och
något trots allt inträffar så tar larmbolagets utsände hand om huset samt kontaktar ägaren.

Men ett larm kan inte förhindra inbrott till hundra procent, dock har larm en god förebyggande effekt och gör det mindre attraktivt för tjuvar att
begå inbrott. Dels för att tjuven vet att han har begränsad tid på sig i huset samt dels för att de vet att de kommer att fångas på bild av en
kamera. Dessutom skickas informationen vidare till berörda myndigheter för att verifiera vad som verkligen händer, till exempel om det är
brandkår, väktare eller polis som ska tillkallas.

Fem fördelar med ett inbrottslarm:

Lägre risk att tjuven går in i huset efter att hen har brutit upp dörren eller fönstret när hen hör att larmet ljuder och husets lampor tänds
(lampor med s k smart-plugs är kopplade till larmet).



Mindre tid för tjuven att finna och hinna stjäla värdefulla föremål och kortare tid innebär även mindre tid för att skada insidan av huset.
Någon som följer upp och tar hand om huset ifall du inte har möjlighet att komma.
Husägaren kontaktas direkt av larmbolaget om något händer.
Vetskap om att larmbolaget har gått igenom och säkrat ditt hus innan så att ingen inkräktare är kvar när du kommer hem, vilket är
särskilt betryggande om t ex barnen kommer hem ensamma från skolan.
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