
Lås
Det første en tyv gør er at sikre sig flugtveje og 
nemme måder at få tyvekosterne ud på. Døre 
med vridere er gode flugtveje.

Få monteret en lås med dobbelt indstik, hvor du 
skal bruge nøgle indvendigt og udvendigt. Det 
styrker døren, og tyven kan ikke bruge den som 
flugtvej. 

Hvis døren har to låse, kan du beholde den 
indvendige vrider på den nederste lås. De to 
låse skal placeres med 40 cm mellemrum. 

Nøgler
Skift låsene hvis de er slidte eller hvis du 
flytter ind i en ældre bolig. Tænk over hvor 
sikkert dit nøglesystem skal være. Jo flere 
stifter i låsen, jo bedre nøgle og jo sværere 
er det at bryde låsen op. 
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Har du en nøgle med rundt hoved, skal den 
skiftes. Den trapezformede nøgle  anbefales ikke. 
Overvej om nøglerne skal være kopieringssikrede 
med et kort med en personlig kode, som du skal 
oplyse, hvis du skal have ekstra nøgler. Yderdøre 
kan også monteres med elektroniske kodelåse. Så 
skal du ikke være bekymret for kopierede nøgler. 

GRUNDSIKRING AF DIN BOLIG 
– BOLIGENS BYGNINGSDELE

Her finder du Nabohjælps hurtige tjekliste og lidt grundigere guide til grundsikring af 
din bolig. Vores boliger er meget forskellige så betragt det som inspiration frem for en 
facitliste. Du skal især tænke over sikringen af døre og vinduer de steder, hvor en tyv 
kan gemme sig for naboer og forbipasserende. Overvej også om du kan gøre det svært 
at gemme sig, fx ved at holde hækken lav eller sætte sensorstyrede lys op.

Terrassedøre

Fordør

Bagdør

Vinduer udvendigt

Vinduer indvendigt

DEN HURTIGE TJEKLISTE

Undgå indvendig 
vrider som eneste 
lås. Og undgå 
nøgler med rundt 
hoved.

Brug indvendig 
dørgreb med kode 
eller nøgle.

Lim ruden fast og 
skru glaslister fast. 
Dæk samlingen 
mellem ramme og 
karm med en liste.

Sæt ekstra beslag 
på udsatte vinduer, 
hvor tyven har 
arbejdsro.



VINDUER
Over halvdelen af samtlige indbrud i private boliger sker gennem vinduet. Stærke 
vindueskarme og låse på vinduer er ikke en garanti mod indbrud, men gør det 
svært for tyven. Og selv gamle vinduer kan som regel gøres mere sikre for relativt 
få penge.

DEN LIDT GRUNDIGERE GUIDE

GLASLISTE

BESLAG MED
ENVEJSSKRUER

Karm
Er vindueskarmene fastgjort med mindst to 
skruer på hver af de lodrette sider?  
Hvor stort er mellemrummet mellem ramme 
og karm? Hvis det er stort, er det let for en 
tyv at stikke sit koben ind imellem og vride 
ramme og karm fra hinanden.

Sæt derfor en fladjernsliste, træliste eller en 
speciel sikringsliste fast på vinduets ramme. 
Listen skal gå ned over mellemrummet.  
Dette kan også gøres på terrassedøren.

Glaslister
Er der udvendige glaslister på vinduerne? 
Så tjek om de er rådne eller lette at fjerne 
med et koben.

Mange glaslister kan fjernes med fingrene, 
fordi de kun sidder med små stifter. Når 
glaslisterne er fjernet, er rudens kanter 
nemme at få fat i. Så kan tyven nemt og 
lydløst fjerne hele ruden. 

Afmonter glaslisterne, lim ruden fast med 
monteringslim og lim og skru dem fast igen 
vha. envejsskruer eller små torx 10/15 
skruer. Det vigtigste er, at de ikke lige kan 
skrues ud med en almindelig ligekærvet 
skruetrækker. Er ruden tilmed limet, så er 
det rigtig svært for tyven. 

Alternativt kan du også montere beslag 
med énvejskruer.

Beslag og låse
Du kan købe ekstra beslag eller låse til vinduerne. Det gør 
det sværere for tyven at brække vinduet op. De afbildede 
beslag kan også bruges på terassedøre.
Der findes mange slags. Tag et billede af dit vindue med 
ned til fx byggemarkedet og hør dem, hvad der passer.

DØRE

Vejen ud af boligen er ligeså vigtig for tyven, som vejen ind. Det stresser fx tyven, 
hvis han skal kravle ud af et vindue med sine koster. Jo mere stress, jo kortere tid 
har tyven i boligen.
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Karmen
Slutblikket er den del af låsen, som sidder i karmen. 
Få standardslutblikket udskiftet til et sikkerhedsslutblik. 
Med et sikkerhedsslutblik, kan døren modstå langt 
større pres, fx spark. Sørg for at slutblikket fastgøres 
med to ekstra skråtstillede skruer.

Husk også at tjekke at karmen sidder solidt fast og har 
mindst tre skruer i hver side. 

Terassedøre
Montering af kodelås eller lås med nøgleindstik  
er en rigtig god idé. Lad nøglen sidde i, når du er 
hjemme, så du kan komme ud i tilfælde af brand. 
 
Hvis din terrassedør har udvendig lås, kan du  
stresse tyven ved at undgå vrider indvendigt.

SLUTBLIK


