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Spela upp video 

Cykelhjälm räddar liv. NTF i 

samarbete med Hjärnfonden. 

00:00:32 

Tillagt 2011-09-19 

883 visningar 

 

Hur skyddar jag min lägenhet? 

I flerfamiljshus sker inbrott oftast genom lägenhetsdörren. Värst drabbade är de på 
första och översta planet. Detta utifrån att det där är lättast för tjuven att hålla uppsikt 
över om det är någon som rör sig i trapphuset och de därmed riskerar att bli 
upptäckta.  

Skaffa gärna en godkänd säkerhetsdörr av lägst klass III. Men se även till att ha ett 
bra lås och en bra dörrkarm. Information om godkända produkter hittar du på 
stöldskyddsföreningens hemsida.  

Inga tekniska lösningar hjälper om du inte har dörren ordentligt låst. Även om du är 
hemma eller bara ska vara borta en lite stund.  
Det förekommer att tjuvar går runt och känner på dörrar och, om dörren är olåst, 
smyger in och tar det som finns närmast – plånbok, handväska, nycklar med mera.  

Om dörren in till fastigheten hålls låst, ställ inte upp den och släpp inte in 
okända personer i trapphuset.   
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Balkongen är en svag punkt för de som bor i lägenhet. Låt inte balkongdörren stå på 
glänt under natten eller när du lämnar lägenheten. Sätt gärna in ett lås som måste 
öppnas med nyckel inifrån. 

Förrådsutrymmen i källare och på vindar är utsatta för inbrott. Förvara inga 
dyrbarheter där. Tjuven kan ofta arbeta ostörd, men ju säkrare låset är desto längre 
tid behöver han på sig.  

Glad Påsk! 

Vi önskar er alla en glad påsk med denna lilla film från NTF. Här ser du filmen. 

  

  

Annika Wågsäter             Anders Enqvist               Annica Hägg 

Landskrona stad             Polisen Landskrona        Länsförsäkringar 

  

  

 

På Facebook har även Ingela lagt ut en länk från polisen om oseriösa hantverkare 

Den får ni här!  

https://polisen.se/Vastmanland/Aktuellt/Nyheter/Vastmanland/jan-mars/Oseriosa-hantverkare--

minska-risken-for-att-drabbas/  

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OgN0KSK8eZk  
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