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Årvågne borgere skal  

dæmme op for indbrud 

Lokalpolitiet i Odsherred udsender i samarbejde med Odsherred Kommune 

folder med råd om forebyggelse mod indbrudskriminalitet. 

Lokalpolitiet i Holbæk og Odsherred har netop udarbejdet en folder, der omhandler forskellige 

tiltag for at imødegå bla. indbrud i fritidshuse. Folderen bliver nu via Sommerhusrådet i 

Odsherred fordelt til grundejerforeninger i sommerhusområder samt til medarbejdere i 

Odsherred Forsyning, der kører slamsugere, medarbejdere i Hjemmeplejen, Park og Vejs 

entreprenør, der kører dagrenovation med flere med det formål at sætte ind mod den stigende 

indbrudskriminalitet i sommerhusområderne. Også medarbejdere hos VisitOdsherred, der 

arbejder med servicering i sommerhusområderne, modtager folderen. 

Folderen indeholder en vejledning om, hvordan man kan forholde sig, hvis man i 

sommerhusområderne bemærker nogle køretøjer eller personer, der udviser en mistænkelig 

adfærd. Folderen rummer kontaktpersoner og –telefonnumre hos politiet, som man kan 

kontakte. 

I 2010 blev anmeldt 542 indbrud i de 26.000 sommerhuse i Odsherred. I 2011 var tallet steget til 

711 anmeldelser, og for de første tre måneder af 2012 er hele 187 indbrud anmeldt eller mere 

end to i døgnet. 

 

- Vi vil gerne som kommune medvirke til at dæmme op for den kedelige udvikling med de 

mange sommerhusindbrud. Jo flere, der er årvågne og har opmærksomheden rettet mod 

mistænkelig adfærd i sommerhusområderne, desto bedre chancer er der for at stoppe indbrud, 

så stemningen kan være så afslappet og tryg, som vores rekreative områder indbyder til, siger 

borgmester Thomas Adelskov. 

Sommerhusrådet i Odsherred har taget meget positivt imod den fælles kampagneindsats. 

Yderligere oplysninger: Borgmester Thomas Adelskov, 29 79 79 93, leder af Nykøbing 

Politi, Søren Højsgaard 25 10 76 29, lokalpolitileder John Jensen, 23 23 91 75 
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