I vårt Bromma har vi något vi bör åtgärda
Problemet är att många ser fönsterhaken som ett säkert sätt att hindra inbrott.
Glöm det!
En längre skruvmejsel, en morakniv eller en sekatör kvarglömd i trädgården är
exempel på verktyg som hittats vid ett uppbrutet fönster. Konsekvenserna är
tragiska och kostsamma. Jag vill komma med uppmaningen att skydda ditt hem
med riktiga lås för dina fönster och altandörrar nu snarast möjligt.
Inbrottsstatistiken är skrämmande så det får inte dröja. Gör något!
Sammanställningen grundas på 389
fullbordade villainbrott anmälda
inom Bromma 1999 -2004.
Hela 84 % av dessa inbrott är
fönsterrelaterade. Ytterligare
mindre undersökningar visar
liknande resultat (framtagna i
samarbete med Villaägarnas ABCregion, Göran Erikson)
Vi har starka skäl tro att det
fortfarande gäller.

Fönster och Altandörrar är vanligaste inbrottsvägen
Vi börjar med utåtgående fönster
Våra fastigheter byggdes på 30-talet och fönsterhakar hänger inte med längre. Det framgår
alldeles tydligt i statistiken. Uppgradera till bättre fönsterlås är det som gäller idag. De skall vara
lätta att låsa. Du trycker bara ner låskolven med fingret men kom ihåg var
du gömt
nyckeln.
Billigare
varianter
finns men jag
vill nog
rekommendera ASSA. Priset drygt
530:- anges
det på
Bauhaus.
MILLERS
fönsterlås verkar också OK (409:-).
Kolla med Bromma lås där vi som
är med i Grannsamverkan Norra
Ängby brukar få 10% rabatt. Hänvisa till mig - Hans Erik som nämner dem här.

Kan ett så enkelt fönsterlås hjälpa?
Jaa, det har vi flera exempel på! Jag tog bilden några timmar efter
inbrottsförsöket. Låset syns bra utifrån och får inbrottstjuven att
tveka om fönstret inte går upp som han tänkt sig.

Visst ser han glad ut!
Det har han skäl till.
Han slapp vara med när den objudne försökte forcera fönstret.
Brytmärken på mittstolpen, ett vid pilen, fem nedanför och minst tio
ovanför, pekar på någons ivriga försök att ta sig in via fönstret vid
entrédörren.

Innerglaset sprack på högra fönstret men bägge fönsterlåsen
höll för angreppet och gärningsmannen fick gå tomhänt
därifrån!
Tänk att en så relativt liten investering kan vara så bra!

Ännu billigare, enklare och syns utifrån!
Så fungerar skalskyddet.
Detta är inget skämt. Ta det på allvar för
detta fungerade.
Det resulterade också här bara i en spräckt
ruta men gärningsmannen gav upp. Det är
skalskydd till en mycket låg kostnad.
Den lösningen imponerade på mig i sin
enkelhet eftersom den fungerade. Det låset
syns också utifrån liksom låsen jag
rekommenderar ovan!

Även detta inbrott hejdades men jag rekommenderar ändå de bekväma låsen jag
började med.

Så har vi Altandörrar som utgör ett stort problem.
Altandörren är nästan alltid husets svagaste dörr, och därför en mycket vanlig inbrottsväg. Man
har satsat på att göra entrédörren svår att forcera, medan altandörren blivit eftersatt, och kan bli
uppbruten på mindre än en minut. Se till att ändra på det!
Brytskydd C-profilen. Man monterar den tvådelade C-profilen längs
hela dörrkanten. Den förhindrar att tjuven kommer in mellan dörr
och karm med sina brytverktyg. Kan också användas på fönster. Det
har jag gjort på mina marknära fönster!
Ta med källardörren när du ändå är på gång med C-profilen.
Bakkantsäkring bör finnas monterade på alla utåtgående dörrar för
att förhindra uppbrytning.
Låssmeden tipsar om den invändiga balken på insidan som skjuts in i
dörrkarmen, terrassdörrlås kallas det.
Pardörrar gör det hela knepigare. Hakregelspanjolett kombinerat
med bakkantsäkringar binder ihop dörrarna.

Väljer du att byta dörr, kolla att du kan välja säkerhetsgrad. Det
finns fler fabrikat så prata med Ekesiöö, Bauhaus eller välj själv din
byggmarknad. Dörren här har beställts med laminerat härdat
säkerhetsglas som inte låter sig slås sönder till glaskross. Denna dörr
är komplett med karm från fabriken och bra lås. När dörren har låsts
upp så fungerar handtaget bekvämt och kan öppnas med armbågen
om du bär på kaffebrickan. Dörren här är en nymonterad SP-dörr.

Här följer tips från vänner och grannar
Min erfarenhet, skriver min granne, är att det alltid är bra att spärra de
öppningsbara fönstren man ändå inte använder. Man får ta sig besväret
att skruva loss dem när det är
dags för fönsterputs-ning. Till
höger ett par ögleskruvar med
liten bult igenom som lätt kan skruvas loss. Det har min
granne.
Du kan använda möbelvinklar som även finns vita.
Använd plåtskruv i stället för träskruv, eftersom de
föreslagna har gängor hela vägen upp till huvudet.

Plattjärn skall placeras på insidan om fönstren är utåtgående
och på

utsidan om fönstren är
inåtgående.
Det har du många exempel på
i vår omgivning.

Se till att säkra utrymningsvägar från alla våningsplan i huset
när du har skruvat fast vissa fönster.
En dörrspärr kan man använda på de fönster man vill vädra
med så man skall kunna sova gott

Insynsskyddat
Har du ett insynsskyddat läge med
t.ex. höga häckar runt tomten eller
något annat som döljer vad tjuven
ägnar sig åt så krävs det extra bra
skalskydd, så är det bara.
En dörr kan säkras med galler som min granne gjorde när de hade haft
ett inbrott. De kan känna sig trygga med sin svetsade gallerdörr. Du hittar
många företag på webben som tillverkar dem som Gallerbolaget i Årsta
som jag uppfattar som seriösa, eller Bromma järn men fråga Bromma Lås
om de har några preferenser.

Kassettfönster
Treglasfönster eller kassetter
Här kan du se hur tjuven lyft ut dem efter
att ha lossat listerna som nu ligger på
marken under fönstret. Dessa lister är lätta
att bryta loss från utsidan då de ofta bara är
spikade på plats. Det räcker att lossa dem
med en morakniv, eller vanlig mejsel.
Lättare att krypa in i huset om glaset är
borta som du ser. Dagens kassettfönster är
bättre säkrade

Rådet blir:
Säkra listen med envägsskruvar - eller Glaslist-säkringen som är att föredra.
Båda finns hos låssmeden. Väljer du enkla skruv från byggmarknaden så
behövs, beroende på fönstrets storlek, 6 till 10 skruv med kryss-spår. Det skall
vara rostfria och långa så att de går in i karmen. Förborra nätt snett in så att
trälisten inte spricker. När du dragit in skruvarna lagom djupt i nivå med listen
så borrar du lätt i skruvhuvudets kryss spår för att göra dem till envägsskruv.
Bra att lägga en sträng Silicon längs med rutans kant mot insidan som gör att
kassetten sitter fast. Nyare fönster är idag limmade från fabriken eller har
redan envägsskruvar.

Skalskydd är det som gäller!

Bakgrund
I slutet på 90-talet introducerades jag av några grannar i Grannsamverkan hos polisen vid
Brommaplan. Det förde med sig många bra kontakter där som lärde mig mycket om inbrott och
hur de skall förhindras. Mitt engagemang i Grannsamverkan gav mig vänner i Norra Ängby som
berättat och fortsatt visa mig inbrott de drabbats av. Vi delade erfarenheter som gav mig kunskap
och det har med vår Fb-sida dramatiskt ökat och spridits.
Göran Erikson, aktiv i Bromma Kyrka fick möjlighet att ta del av rapporter från brottsutredarna
vilket hjälpte honom att sammanställa statistik över hur inbrotten genomfördes i vårt område.
Det gav oss en bättre förståelse för vad vi skulle rekommendera våra grannar för att de skulle
kunna förhindra inbrott. Se Görans sammanställning överst i detta dokument och under Statistik
på hemsidan www.grannsams.se där du finner mer om skydd av bostad.
/HE J

