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Fem ud af seks danske hjem sukker stadig efter
tyverialarm
51.000 danske boliger har i løbet af 2012
fået installeret tyverialarm. Det efterlader
dog fortsat over to millioner boliger uden
den ekstra sikkerhed og tryghed, som en
alarm giver. Det viser en ny undersøgelse
fra TNS Gallup, foretaget for Gjensidige
Forsikring.
Hver dag kommer 123 danske familier hjem til en
bolig, der er blevet tømt for værdier af langfingrede
indbrudstyve. Men alt imens efterårets mørke lægger
sig over Danmark, begynder det så småt at gå op for
danskerne, at det kan betale sig at sikre hjemmet
mod indbrud.
Andelen af danske boliger med tyverialarm er nemlig
steget med hele 51.000, fra 386.000 i 2011 til
437.000 i år. Det efterlader dog fortsat 2.137.250
boliger uden tyverialarm. Det viser ny undersøgelse
fra TNS Gallup, foretaget for Gjensidige Forsikring.
”Stigningen i antallet af tyverialarmer er et tegn på en
positiv udvikling, som vi kun kan være glade for.
Tyverialarmen kan gøre en verden til forskel, da den
stresser tyven og alarmerer naboerne. Samtidig
sørger den for, at tyven ikke opholder sig så lang tid i
ens hjem, hvilket nedsætter risikoen for eksempelvis
hærværk,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør,
Nordic i Gjensidige Forsikring, og uddyber:
”Der er dog stadig alt for mange boliger, der står
ubeskyttet hen. Men udviklingen er meget positiv, og
det glæder mig virkelig at se, at danskerne tager
ansvar, og gør noget for at forbedre deres families
sikkerhed.”

Indbrudstyven og den mørke tid går hånd i hånd
Den mørke tid på året er højsæson for indbrud, og
netop derfor er det ekstra vigtigt, at man er
opmærksom på, hvor godt sikret ens hjem er.
”Når vi går ind i en årstid, hvor dagene bliver gradvist
mørkere, så bliver det højsæson for indbrud og tyveri.
Det er en forfærdelig oplevelse at få brudt ind i sit
hjem. Vores erfaringer viser, at mange bliver mere
trygge, hvis de ved, at der ikke venter en tyv, når de
kommer hjem. Og det ved vi at tyverialarmen kan
være med til at sikre,” lyder det fra Kim RudPetersen.
Gode råd der gør livet svært for tyven
Tyverialarmen kan være en dyr affære, men med
sund fornuft og få enkle forebyggende tiltag, kan alle
gøre livet svært for tyvene. Derfor opfordrer
Gjensidige Forsikring alle til at gennemgå sit hjem, for
at få sikret det bedst muligt.
• Se på dit hjem gennem tyvens øjne – er der steder,
hvor det er let at komme ind, som du kan gøre mere
sikre?
• Få naboen til at tømme postkassen, fylde din
skraldespand og tænde lys i dit hjem, hvis du er væk i
flere dage
• Installer borebeskyttede låse i hoveddøren, og
overvej at få sat lås på altan- og terrassedøre
• Installer bevægelsessensorer der automatisk tænder
lyset, eller tænd lys før du forlader boligen
• Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke
kan bruge det til indbrud
• Sørg for at vinduer og døre er solide og forsvarligt
lukkede, både når du er ude og hjemme
• Hav rigeligt med udendørs belysning
• Sørg for at der ikke er bevoksning og planter, der
kan skjule tyven ved indbrud
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