
Antallet af indbrud svinger meget i løbet af året. Der bliver begået fl est indbrud i ferierne og i de mørke perioder.
Lav aftaler med naboer, og husk at sikre din bolig , når du tager på ferie. 

Møllevang-Fuglebk. Fællesråd
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Aarhus KommuneMøllevang-Fuglebk.

844 UD AF 
16.417 HUSSTANDE I 
8200 AARHUS N ER TILMELDT 
NABOHJÆLP

MØLLEVANG-FUGLEBAKKEN-FRYDENLUND-CHARLOTTEHØJ FÆLLESRÅD

42 af 1474 private husstande i Møllevang-Fuglebk. Fællesråd var ramt af indbrud sidste år. 

   DET SVARER TIL 2,85 FOR HVER 100. HUSSTAND ANTAL ANMELDTE INDBRUD PR.100 HUSSTANDE I MØLLEVANG-FUGLEBK. & AARHUS KOMMUNE

MØLLEVANG-FUGLEBAKKEN-
FRYDENLUND-CHARLOTTEHØJ

FÆLLESRÅD

Antal indbrud

25% 
LÆG AFFALD I 
SKRALDESPANDEN

VÆR GENERELT 
OPMÆRKSOM 
PÅ HUSET

GÅ EN RUNDE 
OM HUSET

PARKER DIN 
BIL ELLER CYKEL 
FORAN HUSET

GODE RÅD & FAKTA OM NABOHJÆLP
– af alle indbrud 
kan forebygges 
med Nabohjælp

37 % 
af alle indbrud i parcelhuse/villaer sker gennem vinduer

50% 
af alle indbrud foregår i dagtimerne

Antallet af indbrud i private hjem er faldet med 

27,3% 
fra 2014-2017 i Aarhus Kommune

Antal anmeldte indbrud i privat beboelse i Aarhus kommune  2014-2018
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UDVIKLING AF INDBRUD

6 GODE RÅD TIL AT PASSE PÅ DIT HJEM

Værdigenstande 
Skjul værdifulde genstande. Mange tyve 

spotter værdigenstande gennem vinduer, 
så Ipads, smykker og andre værdigenstande 

bør ikke kunne ses udefra.

Gode låse 
Sørg for gode låse på hoved-, bag- og 

havedøre. Vejen ud af huset er lige så vigtig 
som vejen ind i huset.

Adgang
Gør det svært for tyven. Stærke vindueskarme 
og låse på vinduer kan i nogle tilfælde afholde 
tyve, da de ikke er interesserede i, at det tager 

for lang tid at komme ind.

Gemmesteder 
Gem værdigenstande i rum som badeværelser, 

bryggers, loft og køkken, som tyve typisk ikke er så 
interesserede i.

Synlighed og belysning
Gør din bolig synlig og skab god belysning. 

Undgå høje hække, træer og stakit, så tyven har 
sværere ved at komme uset ind i boligen.

Off entliggørelse på nettet 
Tænk over hvad, du off entliggør på 

internettet, fx ved ferier, hussalg eller nye 
designmøbler i hjemmet.

ANTAL ANMELDTE INDBRUD PR. 100 HUSSTANDE

*Pr. 1. januar 2018 blev reglerne for registrering af indbrud ændret. Dét, der tidligere blev registreret som tyveri, fx via en ulåst dør i boligen, registreres nu også som indbrud.


