NABOHJÆLP ER VÆRD AT SKILTE MED
Jo flere I er med, jo bedre virker Nabohjælp. Hvis du vil sætte Nabohjælp
på dagsordnen til generalforsamlingen i jeres grundejer- eller boligforening,
kan du finde relevante materialer på nabohjælp.dk.
Hvis I er flere på vejen eller i bolig-, andels- eller grundejerforeningen, som
er med i Nabohjælp, kan I købe nabohjælpsskilte til jeres fællesarealer. Så
viser I tyvene, at her holder I øje med hinandens huse.
Har du ikke computer eller internet?
Har du eller en nabo ikke adgang til internettet, kan I i stedet benytte vores
tilmeldingsblanket. Den kan downloades og printes via nabohjælp.dk eller
rekvireres på tlf. 45 15 36 58.
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MED NABOHJÆLP
ER DER ALTID
NOGEN HJEMME!

1

Gode naboer kan gøre en stor forskel
Naboer er på mange måder vigtige i vores liv. De er en del af det
område, vi kalder hjem. Hvis du og dine naboer hjælper hinanden
med at holde øje med jeres boliger og område – i ferier og i hverdagen - kan I i fællesskab forhindre op til hvert 4. indbrud.
Sådan gør du
•

Du tilmelder dig via www.nabohjælp.dk eller app’en “Nabohjælp”.

•

7-10 hverdage senere får du et velkomstbrev med klistermærker og postkort til at
invitere dine naboer med.

•

Du beslutter selv, hvilke naboer du vil invitere med i dit netværk og derved hvem,
du deler ferieoplysninger med. Det behøver ikke være dem, der bor lige ved
siden af.

•

Bank på døren, brug de tilsendte postkort eller log på din online nabohjælpsprofil
for at invitere din nabo med i dit netværk.

•

Når du tager på ferie, får dine naboer automatisk besked om, hvordan de kan
hjælpe med at se efter din bolig. Og de kan sende dig en besked om, at alt er OK
derhjemme.

•

Når du tilmelder dig Nabohjælp får du også adgang til et advarselssystem. Så
kan du, dine naboer samt andre brugere i området give hinanden besked, hvis I
oplever et indbrud eller noget mistænkeligt i kvarteret.

NYD FERIEN MED NABOHJÆLP
NABO
HJÆLP

1
Madsen logger ind
på nabohjælp.dk
og opretter en ferie
i sin kalender.

2

3

Nabo Hansen får
automatisk besked
om Hansens ferie.

Hansen tjekker
huset, mens
Madsen er væk.

4
Madsen modtager
besked med ”ALT OK”
fra Hansen – og slapper
endnu mere af.

LILLE INDSATS MED STOR VIRKNING
I ferier kan I hjælpe hinanden ved at gøre det svært for tyven at se, hvem
der er bortrejst:
Villa/rækkehus
•	Fyld skraldespanden hos din
bortrejste nabo.
• Parker din egen bil eller cykel i
naboens indkørsel.
• Gå en tur rundt om din nabos
hus en gang imellem.

Lejligheder
• Brug dørtelefonen - luk ikke nogen 		
ind, du ikke kender.

Få klistermærker og
nabohjælpsredskab
- gratis
Når du tilmelder din husstand til
Nabohjælp, får du klistermærker
til din postkasse og hoveddør.
Du kan også vælge at bruge det
digitale nabohjælpssystem til at
koordinere nabohjælpen med dine
naboer.

• Læg måtten ned efter trappevask.
• Tøm postkassen.

Har du mistanke om indbrud eller indbrudsforsøg, skal du ringe 114. Det er politiets servicenummer. Fortæl, hvad du har set, så vejleder politiet dig i, hvad du skal gøre.
Prøv aldrig selv at forhindre en forbrydelse. Ring til alarmcentralen på 112, hvis der er
behov for akut udrykning.

