NABOHJÆLP I DIT PERSONLIGE NETVÆRK
Som bruger af nabohjælp.dk kan du oprette dit eget personlige netværk med
betroede naboer, som du fx deler husnøgle og telefonnummer med. I netværket
kan I trygt og sikkert bruge Nabohjælps feriekalender, så I automatisk får
påmindelser og gode råd, når nogen i netværket tager på ferie.

1
Madsen logger ind på nabohjælp.dk
eller appen og noterer ferie i sin
kalender.

2
Nabohjælper Hansen i det
personlige netværk får besked om
Madsens ferie.

3
Hansen tjekker huset, mens
Madsen er væk.

VÆR MED I NABOHJÆLP
Opret en profil på nabohjælp.dk eller appen. Så sender vi dig et velkomstbrev med
klistermærker. Du får også postkort til at invitere naboerne med i dit personlige
netværk samt en række gode råd til at forebygge indbrud. Det er ganske gratis.

Det Kriminalpræventive Råd
Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup
45 15 36 58
nabohjaelp@dkr.dk
www.nabohjælp.dk

NABOHJÆLP
ER MERE END
FERIEHJÆLP

EFFEKTIV NABOHJÆLP – HVER DAG

NABOHJÆLP I DIT NÆROMRÅDE

Nabohjælp er noget, de fleste af os kender fra ferierne. Vi hjælper hinanden
med at fylde lidt i skraldespanden, stille bilen i indkørslen osv. Det er gode tips,
når tyven skal holdes for døren.

Med Nabohjælp får du automatisk en sms, hvis nogen ser noget mistænkeligt
eller kender til et indbrud i dit nærområde. Så kan I være mere opmærksomme
- og det gør tyven utryg. Du kan også selv sende advarsler. Det eneste det
kræver, er en profil på nabohjælp.dk eller vores app.

Men indbrudstyvene arbejder hver dag, og derfor tilbyder vi dig også redskaber
til hverdagens nabohjælp.

Vi lufter tit hunden i dagtimerne, mens de
fleste er på arbejde. Vi har brugt Nabohjælps
app et par gange til at skrive til nabolaget,
fx dengang vi opdagede en knust rude og et
gennemrodet hjem på en af nabovejene.

Jørgen Hansen, Vojens

HILS PÅ ALLE PÅ DIN VEJ

Du skaber ikke alene en god stemning i nabolaget,
tyven vil også mærke, at her holder naboerne
sammen.

Besked fra Birkevej 4
Vi har haft forsøg på
indbrud her fredag
formiddag. Politiet er
kontaktet.
Vær ekstra opmærksom,
særligt hvis I har naboer
på ferie. Ring 114 hvis I
ser noget mistænkeligt.
Venlig hilsen Nabohjælp

HILS OGSÅ PÅ DEM DU IKKE KENDER

Tyvens største frygt er opmærksomme naboer.
Et “Hej, kan jeg hjælpe med noget” er god
nabostil. Og hvis nu det er tyven, du møder, ja
så risikerer han at blive genkendt – og det
bryder han sig ikke om.
#NABOHJÆLP

