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”Tyven kommer” - d. 21. april, kl. 16, i Kattegatsiloen! 

Rigtig mange virksomheder oplever lige nu et stadig større problem med indbrud. Dette er ikke så 

mærkeligt, idet antallet af indbrud i virksomheder i Frederikshavn Kommune steg fra 230 til 458 i 

første halvår af 2008 til samme periode i 2009! 

 

Man kan faktisk gøre rigtig mange ting for at undgå, at tyven prøver at bryde ind i netop din 

virksomhed! 

 

Frederikshavn Erhvervsråd arrangerer i samarbejde med GTS-instituttet, Dansk Brand og 

Sikringsteknisk Institut, et spændende arrangement, hvor der sættes fokus på temaet.  

 

 Har tyvene alt for let spil i din virksomhed?!  

 En god sikring kan i høj grad klares ved hjælp af sund fornuft i kombination 

med mekanisk sikring! 

 Er du desuden helt sikker på, at du lever op til forsikringskravene i din 

erhvervspolice – hvis uheldet er ude?  

 

Dato: 21. april 2010 

Sted: Kattegatsiloen, Silovej 8, Frederikshavn - Mødelokale K1 

Tidspunkt: kl. 16-19 

Tilmelding til: tilmeld@frederikshavn.dk skriv ”DBI 21. april” i emnefeltet, og angiv antal 

deltagere (tilmelding senest den 15. april 2010). 

Pris: Arrangementet er gratis og alle er velkomne! 

 
Deltag i arrangementet og hør nærmere om de forskellige muligheder: 

- Sund fornuft 

- Taktisk sikring 

- Perimetersikring 

- Mekanisk sikring 

- Sikring med lyd, lys, tåge og røg 

- Videoovervågning 

- Adgangskontrol 

- Vagttjeneste 

 

- Sikringsniveauerne – alt mange virksomheder lever ikke op til forsikringskravet, da dette ind i mellem 

bliver justeret af forsikringsselskaberne. Ved brud på forsikringskravet kan der ske nedsættelse af den 

udbetalte erstatning!  
 

- Kender du sikringskravet i din erhvervspolice? 
 

- Selv om din virksomhed viser sig at leve op til forsikringskravene, er det altid ærgerligt og træls at få 

indbrud. En meget stor del af sikringen mod indbrud kan klares ved hjælp af sund fornuft, fysisk og 

”taktisk” sikring – som ikke behøver at koste noget i kroner og ører. 

 

- Kom og hør et spændende foredrag der vil fokusere på de forskellige muligheder – det er gratis, tilmeld 

dig allerede nu! 
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