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Du vill väl inte ha inbrott?  
 

Bromma, och speciellt den stadsdel där du bor, har drabbats av många villainbrott 
under de senaste månaderna. 
 
Över 80% av inbrotten i villor och radhus sker genom uppbrutna fönster eller sönderslagna 
glasrutor. Tjuven tar sig enkelt in genom ett uppbrutet fönster eller också kan han nå 
fönsterhakar eller vred via den sönderslagna rutan. Om du har isolerfönster kan det också 
hända att hela fönsterpaketet lyfts ut. 
 

Skydda ditt hus nu innan du drabbas. Tänk på att tjuvarna tycker om höstmörkret. 
 

Fönster i bostadsplan: Montera fönsterlås. Finns för in- resp utåtgående fönster 
(även övre plan)  Byt till låsbara handtag om fönstret eller altandörren har vred 
     (Låt dock aldrig nycklarna sitta kvar i låset) 
    Vid isolerfönster skruvas yttre trälister fast med envägsskruv 
    Fönster som aldrig öppnas. Skruva fast bågen i karmen  
 

Fönster i källarplan: Skruva fast bågen i karmen 
Eller välj:   Montera plattjärn med vagnsbult genom karmen och bultens  

runda huvud på karmens utsida. 
Montera konstsmidesgaller med vagnsbult genom karmen 
Byt fönstret mot glasblock. Armering fästs i väggen 
 

Bostadsrum i källare: Montera fönsterlås. Finns för in- resp utåtgående fönster 
    Byt till låsbara handtag om fönstret har vred 
 

Altandörr:   Byt till låsbart handtag (Låt aldrig nyckeln sitta kvar i låset) 
    Montera hakregelspanjolett 
    Montera bakkantsäkring 
    Montera brytskydd på utsidan 
 

 

Vill du stärka inbrottsskyddet ytterligare? 
 
 

Fler tips finns på baksidan av denna lapp. 
 

Gå in på www.samverkanmotbrott.se för att få fler tips. 
 

För att se vilka lås och andra inbrottsskydd som är testade och godkända av Svenska 
Stöldskyddsföreningen går du in på www.stoldskyddsforeningen.se. 
 

Låssmeder, som är certifierade hittar du på www.lasmastarna.se. I Bromma är dessa Alviks 
Lås och Bromma Lås. 
 

För mer information om Grannsamverkan i Bromma kontaktar du Bromma närpolis via  
telefon 114 14 eller via mail till grannsamverkan-bromma.stockholm@polisen.se. 
 

Du kan läsa mer om Bromma Grannstöd på www.grannstodbromma.se. Grannstödsbilens 
telefonnummer är 070-600 59 94 
 

Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag för information. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fler förslag på inbrottsskydd. 
 
 
 

Ytterdörr: Byt till tvåfunktionslås med hakregel (Spärra aldrig när du är inne, 
eftersom dörren är utrymningsväg vid brand) 

    Montera tillhållarlås (Lås aldrig då du är inne. Se ovan) 
    Montera bakkantsäkring 
    Montera brytskydd på utsidan 
 

Övriga dörrar:  Byt till tvåfunktionslås med hakregel 
    Montera tillhållarlås 
    Montera bakkantsäkring 
    Montera brytskydd på utsidan 
 

Taklucka:   Lås från insidan med kätting och hänglås 
 

Vill du komplettera med larm? 
 

Tänk på: När larmet går är tjuven redan inne i huset och stjäl dina saker 
Godkänt larm med anslutning till larmcentral bäst 

    Komplettera med utomhussiren 
    Komplettera med blinkljus på fasad eller saftblandare 
    Centralenhet och inomhussiren ska aldrig sitta i samma låda 
    Centralenheten ska monteras på plats där den inte syns 
    Larmkoppling till mobil och grannar är bra 
 

Tänk också på: Om du förvarar stege utomhus så ska den alltid låsas fast så att 
tjuven inte enkelt kan nå övervåningen i ditt eller 
grannarnas hus. 

 Det tjuven helst stjäl är kontanter och guldsmycken 
 Polisens övriga råd och tips är att det skall se ut som om någon 

är hemma även om huset är tomt.  
     

Tack för att du hjälper oss att minska inbrotten! 
 
 

Med vänlig hälsning från 
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