
Se om ditt hus 
Märk dina värdesaker
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Skydda dig mot bostadsinbrott

Yttre skalskydd…
 ¿ Förstärk inbrottskyddet med godkända lås och bryt-
skydd på fönster och dörrar.

 ¿ Installera inbrottslarm.
 ¿ Koppla utomhusbelysning till timer och rörelse-
detektorer.

Grannsamverkan…
 ¿ Meddela dina närmsta grannar att du är bortrest
 ¿ Be någon att ta hand om din post, lägga hushålls-
sopor i ditt sopkärl, klippa gräset, skotta snö,        
parkera sin bil på din uppfart. Allt för att det ska se 
ut som att någon är hemma.

 ¿ Undvik att skriva inlägg på sociala medier att du är 
bortrest.

 ¿ En väl fungerande grannsamverkan är det bästa   
sättet att förebygga bostadsinbrott. 

Inre skalskydd…
 ¿ Skriv upp vilka värdeföremål du har. 
 ¿ Förvara dokumentationen i bankfack, på jobbet eller 
hos till exempel hos en släkting. 

 ¿ Fotografera dina värdeföremål.
 ¿ Förvara värdehandlingar och värdeföremål på ett 
betryggande sätt.

 ¿ Märk dina värdeföremål med MärkDNA

Tänk på att…
 ¿ tänka som en tjuv för att skydda dig mot bostadsin-
brott. Tjuvar tar sig vanligtvis in genom fönster och 
balkong- eller altandörrar.

 ¿ risken för bostadsinbrott är större i insyns-    skyd-
dade trädgårdar.

 ¿ förvara trädgårdsredskap och andra verktyg inom-
hus, så att tjuven inte kan använda dem för att ta sig 
in i bostaden.
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Vad är MärkDNA?

 ¿ MärkDNA är ett samlingsnamn på en ny typ av märk-
ning som kan användas i brottsförebyggande syfte, 
men även vid brottutredning. 

 ¿ MärkDNA består av en vätska som tillförts syntetiskt 
dna eller dna från växtriket. 

 ¿ MärkDNA är en modern stöldskyddsmärkning som är 
flexibel, effektiv och ger en spårbarhet som avskräcker 
kriminella.  

 ¿ MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på 
banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, 
fordon eller på värdeföremål i hushåll. 

 ¿ MärkDNA detekteras genom belysning med särskilt 
UV-ljus. 

 ¿ MärkDNA har använts i många år i England och USA. 
Där har bostadsinbrotten reducerats avsevärt i områ-
den där man genomfört märkning med MärkDNA.
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polisen.se

Vill du veta mer om skyddet av din bostad, 
grannsamverkan eller MärkDNA?

Kontakta din lokalpolis, det lokala Brottsförebyggande Rådet, 
MärkDNA-leverantörer eller ditt försäkringsbolag.

Ytterligare information finns även på:
www.stoldskyddsforeningen.se
www.samverkanmotbrott.nu

www.safesolution.se
www.eurosafe.se
www.vindico.se
www.polisen.se
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