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Med en Sundhedssikring hos Topdanmark er du sikret en lang række fordele, hvi s du er ul1clcllq .il l>llvf' •,yq.
Et af de største prob lemer er ventetiden, indtil du kan blive behandlet og komm e tilbage på t1 1lll'jdl'I lq1•11.
Men mange opdager først de lange ventelister, når de får brug for behandlingen, og ve nlcl1<l ('II 1•1 Ikke• 1.11
Med en Sundhedssikring er du altid forrest i køen. En Sundhedssikring er kort og godt en fo, \1k111111, 11t•1
betaler for, at du hurtigt bliver behandlet, fx på et privathospita l. Det betyder færre sygeda ge oq 111111111 f' 11 \i
ko for, at du mister din indkomst.

Ring til Topdanmark på 99 26 52 01 eller kontakt din Topdanmark·assurandør eller din lokale butik.
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',IKKEllllED I LNNDBllUGE'I
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Du kan også se www.naer-brand.dk og www.topdanmark.dk
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Indsend kuponen, hvis du vil høre mere om Sundhedssikring eller ønsker
at blive kontaktet af en assurandør.
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Ja tak, jeg vil gerne høre mere om Su ndhedssik ring.

S1Pnd1null•11k•1•t
Topdanniart,,

b•t•l•r por10,11

Ja tak, jeg vi l gerne kontaktes af en assurandør.

Navn:
Adresse:
Telefon dag_:
Dato:

æ æ
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Telefon aften :
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Underskrift:

Vi gemmer de oplysninger, du gi ver os, så vi kan rådgive dig bed st mullgt og orlt'n
tere dig om vores produkter. Hvis du ikke ønsker at modtage marked slør'lnQ \
materiale fremover, behøver du blot skrive til: Topdanmark, BorupvønQ 4, ? f50
Ballerup.
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Topdanmark
Østergade 45
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7400 HernlnQ
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Formanden for Brandkasserådet:

Gør din pligt og kræv din ret!
omtanke og dygtighed til maskinbetjening, der er
afgørende kendetegn for den bedste arbejdskraft.
Hvilket i øvrigt gælder så godt som alle brancher,
fortsætter Bent Wang Hansen.

I sidste nummer af N ÆR-BRAND-Avisen pegede jeg på den stærkt skærpede retspraksis vedrørende landmænds erstatningsansvar i fo rbindelse med arbejdsulykker, der medfører varigt
men hos ansatte medarbejdere, siger form anden
for Brandkasserådet, Bent Wang Hansen.
- Det retfærdi ge i omtalte kendelser/domme kan
di skuteres. Men tilbage står stadi g de nøg ne facts
om landbrugets andel af cløclsul ykkc r i fo rbindelse med arbejdets udførelse. I 1999 2 1 ud af i
all 67 på landspl an i alle brancher til sam men.
Det er en meget stor ovcrrcpræsent at ion i fo rho ld
til antal ansatte. I !vad de arhejdshetin gedc sygdomme angå r, er lanclhrugct desva.: rre også på
vej til kedeli ge rekord er.
Sf1 hvad nytt er det 1111,s ke at l-.u1111c di sl-.uterc sig
til en j uricl isl-. og/i..: lk r 111ora lsk rctfa·rdiggø rc lsc
al' sin ad f'a.: rd so 111 111hL·jdsg ivcr, n~r l:indhrugcts
arhcj dskra l't i a lt l'o r strn l omfa ng 1-.ommcr galt
al'stcd 0111kring en. For del g:c ldcr jo hJdc ansatte
og ejere.
Del er i bund og grund el spørgs mti l om holdninger.

»GODT LANDMANDSSKAB«
Landbrugets medarbejdere er altså specialister
og ikke »kraftkarle«. Og derfor er arbejdsmæssig
nedslidning og ulykker med døden eller varigt
men til fø lge, principielt uacceptabelt.
Denne holdning - og handling her ud fra - er det
eneste, der kan gøre landbrugsarbejdet væsentligt mere sikkert, hvilket igen er forud sætningen
fo r, at myndighedernes focus med forordninger,
regler og store bøder vil søge andre steder hen.
Den moderne landbru gsarbejdsgiver må - som
all e andre arbejdsgivere - efter moden overveje lse anl ægge sig fo rskrifter for, hvordan de forskellige fun ktioner på netop hans ejendom skal
gennemfø res under hensyn til den størst mulige
sikkerh ed fo r de invo lverede - på både kort og
langt sigt.
Formulerin g a f sådanne fo rskrifter - eventuelt
med hj æ lp fra ekstern e ko nsulenter fra landbrugets fag lige orga ni sati oner - bør i henhold til begrebet »Godt landmandsskab« være en naturlig
moral sk forpli gti gelse for nutidens landmænd ,
der beskæfti ger fre mmed arbejdskraft.
Først når man således har gjo rt sin »pli gt«, kan
man moralsk også »kræve sin ret«, selvom der er
sket skade, slutter Brandkasserådets formand .

DEN BEDSTE ARBEJDSKRAFT
Mange af nutidens landmænd/arbejdsgivere er
børn af en tid, hvor det at kunne svinge en 100
kilo sæk op fra jorden og bære den op på kornloftet ad en »hønse-sti ge« var et succes-kriterium, der medførte beundrende pigeblikke ved
gymnastikforeningens lørdagsballer.
Men den stærke mekanisering og computer-styring, der i dag er tale om i landbruget, er »bare
tag fat og vis hvad du kan fys isk«-filosofien dog
helt forkert.
Dels fordi de fleste yngre medarbejdere på grund
af ændret livsførelse slet ikke har den samme fy sik som tidligere var kendetegnende for landbrugets arbejdskraft, og dels fordi det i dag er viden,

Udgivet af NÆR-BRAND, Hyrdevang 2, Hem,
7800 Skive. Telf.: 97 53 13 33.
E-mail: hb @naer-brand.dk. Ansvarhavende:
Hans Brunsgaard og Søren Bøgebjerg.
Tryk: Thorvig Tryk, Skive. Oplag: 12.500.
?

De fleste har det bedst med at kunne gå på arbejde hver dag.

Foto: Topdanmark

Billigere at blive
rask i en fart
Forsikringsselskabet Topdanmark, der sa marbej der med NÆR-BRAND, er parat til al give cl
eventuelt overskud på en ny type fo rsikrin g til bage til de NÆR-BRAND-kund er, der tegner
den.
Det drejer sig om den såkaldte Sundbedss ikring,
som dækker hurtig behandling af sygdom ell er
følgende af uheld eller ulykke på privathospital
eller -klinik.
Overskudsdelingen kan blive en realitet, hvi s
NÆR-BRAND kan skabe tilstrækkelig interesse
for Topdanmarks Sundhedssikring. Det tror formand for NÆR-BRAND, Bent Wang Hansen,
ikke bliver noget problem.
- Ideen bag Sundhedssikring er så god, at mange
formentlig vil overveje den. De fleste har det
bedst med at kunne gå på arbejde hver dag og det
kan også hurtigt blive en belastning for familien,
hvis mor eller far skal gå og vente på at blive be-

handl et i det offentli ge system, siger Bent Wang
I lansen.
I lan mener, at NÆR-BRAND har fåe t en god aftale med Topdanmark.
- Vi har forh andl et os frem til , at blot I 00 NÆRBR/\ND-kuncl cr skal tegne en Sundhedssikring
for al Topdanmark vil gå ind i en ordning, hvor
cl eventuelt overskud går tilbage til de forsikrede. Det tal tror jeg sagtens, vi kan nå, siger
Bent Wang Hansen.
H vis Sundhedssikringen for NÆR-BRANDkunder giver overskud, sætter Topdanmark præmien ned. Den udgør i øjeblikket 1.578 kroner
om året for en 30-årig og 3.475 kroner for en 50årig.
Sundhedssikringen dækker behandlings ud gifter
op til 360.000 kroner i et kal enderår og 720.000
kroner i alt.
~

NÆR-BRAND folket
Som bekendt er NÆR-BRAND en samarbejdsorgani sation for seks lokale brandkasser, som derigennem samarbejder med Topdanmark om udbredelse af ideen om Aktiv Risikostyring i kombination med de forsikringer, vi alle har brug for.
De seks brandkasser er Fjends Herreds Gensidige Brandforsikring, Det Gensidige Brandforsikringsselskab Loll and-Falster, Lysgaard Herreds Gensidige Brandforsikring, Rinds-Nørlyng Gensidigt Brandforsikringsselskab, Salling Gensidige Brandforsikring og Lemvigegnens gensidige
Brandforsikringsselskab.
I dette og de kommende numre af NÆR-BRAND bladet vil vi lade de enkelte brandkasser præsentere sig for læserne. Denne gang et ind læg fra Det Gensidige Brandforsikringsselskab Lolland-Falster.

Fællesskab og nærhed
- Det Gensidige Brandforsikringsselskab Lolland-Falster blev stiftet den 28. april 1845 i
Sal-.skøbing, så det er cl gammelt se lskab, der nu

kommer til orde her i NÆR-BRAND-Avisen,
fortæ ller formanden for selskabets bestyrelse,
Jørn Dalby, Staureby.

•

- På den tid var det meget almindeligt, at der var
en lokal brandkasse i ens nærhed, som tegnede
løsørebrandforsikring. I dag er der ikke så mange
ti lbage, men netop her på Lolland-Falster findes
en, som har overlevet i bedste stil.
Brandkassen har kun få selvstændige forsikringer
ti lbage, da man fo r år tilbage indstillede tegningen
af egne policer. I dag er kravel fra landbruget, at
det skal være kombinerede forsikr inger og værdierne så store, at brandkassen ikke kan tegne alene.
Derfor valgte Lolland-Fal ster sammen med andre brandkasser at indlede et samarbejde med
Topdanmark. Samarbejdet består i dag af en coassurance-aftale på brandri sikoen .
NÆR-BRAND har nu eksisteret i IO år. Ideen
bag samarbejdet er al styrke den skadesforebyg
gende indsats, den egnsnære kultur og det per
sonlige kontaktnet og lade afkastet af den formue, brandkassen har opsparet, komme de kun
der, der passer på deres ting, til gode.

Vi har samlet en kreds af mennesker omkring
brandkassen, som vi kalder brandkasse- repræsentanter. Deres opgave er at gøre brandkassen
kendt i vores lokalområde, så vi kan tiltrække
nye kunder.
En forholdsvis ny ting i vores NÆR-BRANDsamarbejde er vores kontakt til ERFA-grupper og
12-mandsforeni nger.
Vi kan tilbyde at komme med til et arra ngement
og fortæ lle om fo rsikring, skadesforebyggelse
eller pension. Så hvis det har interesse, er det
muli gt at kontakte en af vores brandkasse-repræsentanter for at få mere at vide om dette tiltag.
Vi har sat et billede af både bestyrelse og brandkasse-repræsentanter i NÆR-BRAND-Avisen.
Der er sikkert en, du kender. Det er det, vi kalder
nærhed, slutter Jørn Dalby.

AKTIV RISIKOSTYRING fungerer, men:

Orkanen kostede bonus

Direktør for Det Gensidige Brandforsikringsselskab Lolland-Falster er Arne Hansen, Søllested. Bestyrelsen består af formand Jørn Dalby Staureby, næstformand Kello Strange,
Tingsted, samt af Lars Buck, Horslunde, Dines Lærkesen, Nysted, Per Skafte, Søllested,
Jørgen Juul, Nakskov, og Klaus Boesen, Nysted. Desuden har selskabet en række tillidsmænd i sit dækningsområde. Det er Bent Foged, Nykøbing F., Jørgen Rye Rasmussen,
Ryde, John Nielsen, Nr. Ørslev, John Brædder, Grænge, Hans Jørgen Hansen, Rødby, Henning Larsen, Torrig L. , Niels Buck, Nørre Alslev, Allan Mortensen, Væggerløse, Svend Åge
Christensen, Vesterborg, Christian Holm, Grænge, og Jens Christiansen, Horslunde. Tillidsmændenes opgave er - sammen med bestyrelse og direktør - at udbrede kendskabet
til Det Gensidige Brandforsikringsselskab Lolland-Falster og til NÆR-BRAND: Bestyrelse
og tillidsmænd er samlet herover.
J. P. Foto, Maribo

NÆR-BRANDS kunder ser hvert J'ora1 . hvmdan udbetalt ca. 9 millioner kroner i bonus. Nu blev
AKTIV RISIKOSTYRING kan betale sig. na1 1k det »kun« til 8,2 millioner kroner, det samme befår udbetalt deres bonus for et skadefrit ;i1 Ikt l' I l11h som i 1998. I foråret 2000 udbetaltes i alt
det helt konkrete bevis på, at det KAN sv: 11 r sig 8.21 1.268 kroner i bonus til 7730 af NÆRat gøre en indsats fo r at selv at begra:n,c 11s1i-.ol'll BRANDS ku nder, hvor der for 1998 blev udbcfo r skader.
t;tlt I alt 8. 190.526 kroner til 79 11 kunder
Men under helt ekstreme forhold kan se!v l'll nok
lk1 g:1r forhåbent lig mange i11 , 1111 vi allc1 n1111
så omhyggelig og fo rsigtig omgang med t111 ~•l'lll' llll'' al en orkan ar den sty1kl' Og st i v1 hrn t IIa
vise sig ikke at være nok. Orkanen dcn I 1k
dl'II , ,., c1 11 c ud al hvc1 l11l' Nil ·R IIR AN I) l-.1111
cember 1999 - den kraftigste, der er reg 1st1 l' ll' I d1·1 lrn Isat skadl'111 hw 1t .11 Of d1·1 111,1 ,11•1·s ,li
herhjemme i 1900-tallet - kom til at 1-.ostl' l'II ,,1·1<· 1k1 .ilk1hl'dst1· hn1, p.1 .il l-.rn1n·ptl'I Ah.
række af NÆR-BRANDS kunder bonus, ro1d1 d1·
I IV l{l\lh.OS 1, RI N<: lt1111•1·1<·1 Slj'l' I lrn111.111
ikke kunne opfylde kravet om at holde sig I11 lrn d1·11 lrn ll1.111dl-. ,1S\!'1.J1kl lk11t W,lll f' I l.111 ,1·11
skader. På gru nd af forhold , de altså ikke se lv v:11
V1 h,1 h1·1 ,1 l, l1llrl"l 1j' Jl,I ,11 l.1 .1111.1 ll1·1 .d , ~.uh- 111
herrer over. Det var landbrugsejendomme, dl'I lt11 ·,1~1111r,t.1p·11• I 11d1111111111·11• op. lkl s I 1111111 ,d
blev hårdest ramt i denne sammenhæng.
ll l'11· ~11111k1 , 1lt: I, l111d1 l lHl1111 111·11· al d1111 hu
I 1998 mistede de kunder, der ikke klarede et 111,11 ,11111·!'1,111~1: 1i , 1k111·11 s,11k h11ldn SI)' ,~.111t
skadefrit år, tilsammen ca 520.000 kroner. Men 1 ,., I I~ ~ l' .ilrnr ti llt'\11'1111 ,li llll'II 111q•1·1 ft'I IH ,li
1999 voksede dette beløb til ca. 1.360.000 kr, cl
l'ill"I ,11 Ah. ll V RI\IKO\l,l< IN< , -~11lltli;1:1111
ler ca. 840.000 kroner mere i tabt bonus end an:t hl1 n· 1·1 hl'j' 11·h. 1k1 1·1 l'ast 1111.111~11·1 h11s d1•111·11
fø r. Og det skyldes primært skader som f11l ge ar i-.l·lt 1·. S,I h.111 llj' 111111 . llll j'I' llf' .l'ld11· llt:111-ir-1 11:1
orkanen.
1kt ,rnn 1·11 hl' lt 11,11111 li r .r,• I .11 dl'!, . h\'1'1.l.1
Havde bonus-tabet i 1999 holdt sig på samme ni
,111111·1 111·111 W,111r I li111 ,n 1,
veau som året før, kunne der for 1999 have v,cret

Humor skal
skabe mere sikkerhed
i danske landbrug
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21 dødsulykker satte et dystert præg på dansk
landbrug i 1999. Tallet blev i år 2000 halveret til
11 og den positive udvikling skal gerne fortsætte.
Alle ønsker, at landbruget fortsat skal ku nne
fremstå som et attraktivt arbejdsområde, både for
nuværende og kommende medarbejdere
Derfor er det vigtigt, at der sker en holdnjngsændring hos både arbejdsledere (landmænd) og
medarbejdere, så det er noget helt selvfø lgeligt at
sikkerhedsregler SKAL overholdes.

~

>>Det er
bedre
at forebygge
end at
helbrede ... <<

Kan den enkelte landmænd ikke selv, kan man
købe sig hj ælp til at opstille sikkerh edsnormer
for arbejdet med maskiner, dyr og kemikalier og
til at få dem indført i praksis. Der er allerede muJ-tghed for at få udført sikkerh edstjek på sin ejendom via arbejdsmiljøkonsulenter.
Det kan godt lade sig gøre at styre tin ge ne i langt
højere grad end det hidti l har vcc ret ti If'a; Idet. OIT
shore-branchen (d.v.s. olieboring til havs), der
tidligere var meget belastet af ul yl..l,c r, har vist
vejen i form af regelsæt med beskri ve lse r ar gl' II
nemførelsen af de enkelte arbejdsga ngl.' . Rl' \ 11IL1
teterallerede nu et meget lav t antal ul yl..l,l' I
Det vil også være nødvendi gt i landbru gt: !. ll 1H li ·
Arbejdstilsyn og justitsvæsen har foku s pi\ lllr
holdene og slår hårdere ned på uaeee plahk' lllr
hold, ligesom Praktikudvalget i fremtid en ro,lw
holder sig ret til at lade godkendelse :11' prnkt rl
pladser i landbruget afhænge af, om de \ 1kk v1
hedsmæssige forhold er i orden.
Arbejdsministeriet følger op med rnilli o11l w1 il
ti nger til oplysning og kampagner.

NÆRBRANo

Vi belønner dem, der,passer
godt på tingene.
Det kalder vi:
1

Aktiv Risikostyring

( I~S' <_; <)'

Nyeste tiltag er en teg neserie i Landsh lalk' I O!' 1
Landbrugsmagasinet hver 14. dag. Kampa g11t· 11
startede her 1. februar og fortsæuer året ud .
Landskontoret for Bygninger og Maskin er, der 1: 1·
en del af Landbrugets Rådg ivningscenter, er ini
tiativtager og idemager på proj ektet, mens Brnn
ehearbejdsmiljørådet Jord til Bord står for den
økonomiske støtte til projektet. Kampagnen har
titlen »Arbej dsmiljø ind i landmandens hve r
dag«.

HEi{ ER

ENDNU E'r
F(H{SLA(; FRA

N/El{ .. IIRAND

Tll j AKTIV
l!ISI KOSTYRING

»Nej, det er ingen ufo, Jens Martin! Far har hentet halm til fyret«.

Husk at checke lys og baglygter (er glassene itu, er glassene gjort rene, lyser pærerne) også hvis du bare skal over på den anden side af vejen.

n

,c. . T.: d
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NYE HOLDNINGER
Morten Svane, arbejdsmiljøkons ulent på Lands
kontoret for Bygninger og Maskiner, tror på, at
tegneseriens budskaber når frem til modtageren.
7

- Det her er en holdningsbearbejdning og der
skal vi ikke komme med den løftede pegefinger.
Derimod skal vi bruge humoren og tage fat i de
aktuelle gøremål, der er på gården.
Tegneren gengiver situationer, der minder landmanden, de ansatte og familien om de opgaver, de
typisk løser på gården, forklarer Morten Svane.
Bladtegner Jens Julius er manden bag tegningerne. Hver dag leverer han tegninger til Horsens
Folkeblad og andre dan ske dagblade, men gennem årene har han også tegnet til projekter i
landbruget.
- Jeg har selv været deltidslandmand og er vokset op på en gård, så jeg gengiver det, jeg kan huske. Jeg får mange reaktioner fra landmænd, der
godt kan lide humoren og detaljerne i tegningerne. De gør mig også opmærksom på, hvi s jeg
bar forkert fat i en detalje. Jeg tror, landmændene
vil se tegningerne i bladene og forhåbentlig også
huske nogle af dem, siger Jens Julius.

VIL FÆNGE BREDT
Som planteavler bører Jørgen Elkjær med til
målgruppen , men han er også formand for
Landsudvalget for Bygninger og Maskiner og
har derfor fulgt projektet tæt.
- Min egen gård er blevet mere sikker ge,mem
årene, fordi jeg er blevet mere bevidst. Men ting
kan jo lade sig gøre uden fokus på sikkerhed og
manglende omtanke bar vi vist alle præsteret på
et eller flere tidspunkter. Derfor er det altid aktuelt at sætte fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø
og jeg tror på, at tegningerne fæn ger bredt, siger
Jørgen Elk_jær.
Ol'te linder folkene hag en kampagne aldrig ud
:il. 0111 <il-11 s:t v1ttc1liF o~•.s/1 virkede. Men i denne
k,1111p:1v11l' l'I dc1 s:it penge af til at lave en cvalul'1 111F I k11 sti11 l':ld. 111ag. I Jelena Spliid Christia11sc11 101. Nar lire tegninger har været bragt i
bladene, tager hun fat i 15 landmænd i Vej le
Amt, hvor man allerede har gang i et forebyggelsesprojekt om sikkerhed i landbruget, og laver
dybdeinterview med dem, for at se om tegningernes budskab er blevet registreret og er trængt
ind. Hun venter at have en rapport klar i maj.
SIKKERHEDEN OG DE UNGE
En anden del af den større fokus på sikkerhed i
landbruget er projektet »Arbejdsmiljø for unge i
landbruget«.

Her har Arbejdsministeriet bevilget 9,2 millioner
som det økonomiske grundlag, mens Landbrugets Rådgivningscenter holder trådene i det faglige.
Målgruppen er landmænd, der bar modul 1 elever fra landbrugsuddannelsen. Målet er at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø via kurser, information og sikkerhedsbesøg. Som opfølgning
på kurserne besøger en af de i alt 40 ungdomsog arbejdsmiljøkons ulenter, der skal føre projektet ud i praksis, de enkelte landbrug og gennemgår sikkerhedsforholdene sammen med både
landmanden og eleven. Derefter laves der en
handlingsplan med konkrete opgaver i bestræbelserne på at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø.
Omkring et halvt år efter sikkerhedsbesøget bliver 10 procent af landmændene udtrukket til et
opfølgende besøg, så man kan se, om de busker
handlingsplanen.
Projektet »Arbejdsmiljø for unge i landbruget«
foregår i perioden 2000-2002. Målet er at få
1600 læremestre til at deltage. Frem til december
år 2000 havde 350 læremestre med elever været
på kursus og er i gang med at få sikkerhedsbesøg
på gårdene.
Pengene til projektet er blandt andet givet på
baggrund af en undersøgelse af ulykker i landbruget foretaget i Ringkøbing Arnt i årene 199297. Undersøgelsen viste, at ulykker kan reduceres med 39 procent, hvis landmænd og medarbejdere deltager i et sikkerhedskursus.

Tallet af villaindbrud stærkt stigende:

Bedre sikring af
hjem og værdier

Er der ind brud i ens bolig, risikerer man ikke alene at lide et økonomisk tab. For de fleste
mennesker føles det også som en personlig ydmygelse, at en vildtfremmed har gennemrodet deres mest private og intime ting.

Arbejdsmilj økonsulent Dennis Calender,
Landbogården i Aabenraa, på sikkerhedsbesøg hos den 21 -årige elev, Sara Christensen.
Foto: Claus Haagensen

Tallet af indbrudstyverier har været stærkt stigende i de senere år, især vest for Storebælt. Fra
1998 til 1999 steg tallet af politianmeldte villaindbrud herhjemme med knap 12 procent.
Men i Sønderjylland var stigningen over 43 procent, i Ringkøbing Arnt over 40 procent, i Nordjylland næsten 30 procent og i Storstrøms Arnt
24 procent. Formentlig delvist begrundet i svagere tyverisikring end f.eks. i København/Frederiksberg og i Nordsjælland, hvor tallet af villa-

indbrud faldt med henholdsvis otte og 11 procent
fra 1998 til 1999.
Sæt dig ned og gennemtænk, hvilken risiko, du
vil leve med . Hvad er det, du nødigt vil mi ste ved
et indbrud? Måske har du værdier (smykker/sølvtøj/frimærker o.lign.), som kræver ekstra
sikring, f.eks. i et særligt sikringsskab. Også edb
og andet teknisk udstyr er blevet særligt attraktive tyvekoster, der bør sikres ekstra, f.eks. med
et sikringskabinet til pc,en.

Når man sikrer sit hus, skal man finde en balance, hvor huset bliver svært at bryde ind i - og
samtidig sådan, at låse og alarmer ikke gør det alt
for besværligt for beboerne selv at komme ind og
ud. Sikkerhedsforanstaltningerne skal ikke være
så omfattende, at det gør beboerne utrygge i
hverdagen, fordi de konstant bliver mindet om risikoen for indbrud.
SNYD TYVEN
Hvordan kan tyven komme ind i dit hjem ?
Mange års indbrudsstatistik viser, at tyven går
ind på steder, der ligger tilbagetrukket fra vejen
og uset fra nabohuset. Det er altså DE steder, der
skal sikres, og kun i mind re grad den facadedør,
der vender direkte ud til vejen og som allerede
bar en solid hovedlås.
De fleste indbrud begås i dagtimerne, hvor
mange ikke er hjemme. Derfor handler det om at
få et tomt hus til at se beboet ud - eller at lade,
som om man er hjemme, når man er ude. Som regel kan tyven stoppes med forholdsvis enkle
midler.
• Prøv at se på dit hjem med tyvens øjne? Hvor
let vil det være at komme ind?
• Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer. Sæt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra.
• Sørg for at låse værktøj og haveredskaber inde,
så tyven ikke kan bruge dem til indbruddet. Har
du en stige udenfor, så lås den fast.
• Tænd lyset i et par værelser, når du for lader
hjemmet om aftenen og brug automatiske
tænd/sluk-ure, når du er bortrejst. Lad f.eks.
også en radio være tændt. Lad aldrig belysningen udendørs være tændt alene.
• Få eventuelt monteret tekniske installationer,
som kan bruges i forbindelse med belysning.
Det kan f.eks. være lys, der automatisk tænder,
når en person nærmer sig boligen.
• Vær opmærksom på, at mange indbrud sker i
ferietiden. Undgå derfor at skilte med, at du er
bortrejst. Lad være med at fortælle på telefonsvareren, at du er ude at rejse. Hus og have skal
give indtryk af at være i brug - uorden hører til
»dagens orden«.
• Døre og vinduer bør først og fremmest gennemgås og sikres, når man vil beskytte sin bolig bedre mod indbrud.

• Også omkring nøglerne bør man iagttage en
række sikkerhedsregler: Få låsene kodet om eller udskiftet, når du flytter ind i en ny bolig.
Slidte eller utidssvarende låse bør udskiftes
løbende. Fremstil aldrig flere nøgler til boligen,
end der er behov for. Nøgler, som ikke er i
brug, skal opbevares på en forsvarlig måde.
Lad ikke nøgler ligge frit fremme. Mærk aldrig
nøglen med adressen. Sæt aldrig nøglerne til
huset og bilen i samme nøglebundt. Nøgler bør
først udleveres til børn, når de er store nok til at
forstå nøglens betydning. Fald ikke for fristelsen til at gemme nøglen på »et sikkert sted«
uden for huset.
TYVEN SKAL GIVE OP

Hvis en tyv kan dirke en dør op eller bruger
fundne eller Li 11 istede nøgler, betragtes hans forehavende rent forsikringsmæssigt ikke som indbrudstyveri men hl ol som såkaldt simpelt tyveri.
Og i så fa lcl er den forsikringsmæssige dækning
stærkt begrænset. Dækningen omfatter stort set
ikke det, man forstår ved »tyveri-tækkelige varer«, d.v.s. særligt indbo. For at et tyveri skal
kunne betegnes som »indbrudstyveri« er det en
forudsætnin g, at der er tegn på voldeligt opbrud.
Men selvfølgelig er det altid bedre at forebygge
end at helbrede.
NABOHJÆLP GODT
Nabohjælp er en fornuftig måde at forebygge
indbrud på. Og det er ikke bare et spørgsmål om,
at naboen lige kigger efter, når man selv er rejst
på ferie.

Også i dagligdagen kan et godt forhold til naboerne være en stor hjælp. Sæt nabohjælpen i system gennem grundejer- eller boligforening.
Sørg for, at naboerne kender din dagligdag. Så
vil de være opmærksomme, hvis der sker noget
usædvanligt.
Hold også øje med jeres kvarter. Kontakt og vær
hjælpsom over for fremmede. På den måde signalerer I, at her tager man vare på hinanden. Indbrud og hærværk kan undgås, hvis man i fællesskab aftaler at være opmærksomme på, hvad der
sker i nabolaget.
Nabohjælp handler om at hjælpe hinanden, holde
øje med hinandens boliger og dermed forebygge
tyverier og meningsløst hærværk - uanset om
man bor i hus eller i etagebyggeri. Det koster kun
en lille ekstra arbejdsindsats, der kan spare
mange problemer og ubehageligheder.
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Genstande, som er mærkede, er svære for tyven
at sælge. Mærkning giver samtidig politiet gode
muligheder for at opklare tyveriet. En tyv vil derfor tænke sig om en ekstra gang, før han stjæler
ting, der er mærkede. Hos det lokale politi kan
man gratis låne en kuffert med mærknings udsty r.
Der bør ved opslag »reklameres« med, at tingene
er mærkede.
Det er også klogt at fotografere og registrere sine
værdigenstande, så de kan efterlyses hos politiet,
hvis uheldet er ude.
En professionel tyverialarm kan være et godt
supplement til husets øvrige sikring. Også her
skal der ved opslag gøres opmærksom på alarmen og så skal der være en reaktion i form af en
nabo eller et vagtselskab, der møder op. Generelt
drejer al le disse tiltag om at få en tyv til at opgive
sit forehavende og forlade stedet.

Det Kriminalpræventive Råd har udgivet et større brochuremateriale om bl.a. Nabohjælp og
Operation Mærkning samt om forebyggelse af kriminalitet på en lang række områder. Rådet kan kontaktes på adressen Odensegade 5, 2. sal , 2100 Kbh . 0 (telt. 35 43 23 00),
e-mail: drk@crimprev.dk eller på netadressen www.crimprev.dk
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