
Danmark har en kedelig andenplads i Europa, når det gælder indbrud. Heldig-
vis ved vi, at aktiv nabohjælp kan forhindre op mod hvert 4. indbrud. Særligt 
når hele boligområder står sammen – i ferien og i hverdagen.

Nabohjælp er til mere end feriebrug
Mange har allerede aftaler med venner og naboer om at tømme postkassen 
og fylde skraldespanden, når de er på ferie. Det er rigtig godt! Tyvene er nem-
lig aktive i ferieperioder - men de holder aldrig rigtig fri. Derfor er det en god 
idé at stå sammen om at have øjnene med sig i hverdagene.

Hils på dem, I møder på jeres vej. Det skaber god stemning i nabola-
get og utryghed for tyven 

Hils også på dem, I ikke kender. Sig hej og tilbyd din hjælp – Tyvens 
største frygt er opmærksomme naboer, der kan genkende ham.

Fortæl hinanden, hvad I ser og hører. To øjne og ører er godt – flere er 
bedre. Når I har profiler på nabohjælp.dk eller vores app kan I sende og 
modtage advarsler om mistænkelig adfærd fra nærområdet. Det hjælper 
jer til at være særligt opmærksomme på jeres eget og andres hjem. 

Vis tyven, at I passer på hinanden. En lang række postkasser med 
klistermærker fra Nabohjælp fortæller tyven, at her er altid nogen hjem-
me. Husk blot, at tyven hurtigt fornemmer, hvis der ikke er handling bag 
klistermærkerne.

VÆR MED på nabohjælp.dk – vi er allerede mange 
Du og dine naboer kan oprette en profil på Nabohjælp.dk eller vores app og få 
en række gratis redskaber, der gør nabohjælpen effektiv, tryg og nem:
 

• Klistermærker til postkasser og døre.
• Postkort til at invitere naboerne med som nabohjælpere.
• Adgang til at sende og modtage advarsler fra nabolaget,  
 hvis der sker noget mistænkeligt.
• Adgang til en feriekalender, så betroede naboer ved,  
 hvornår dit hjem er alene hjemme.
• Gode råd, tjeklister og vejledning.

Jeg vil ønske jer held og lykke med Nabohjælpen ude hos jer!

Venlig hilsen
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MED NABOHJÆLP ER DER ALTID NOGEN HJEMME


