
MED NABOHJÆLP 
ER DER ALTID 

NOGEN HJEMME!



DET ER NEMT AT  
FÅ NABOHJÆLP
I nabohjælpsstartpakken ligger klistermærker 
til din hoveddør og postkasse. I pakken er også 
nogle postkort, som du kan bruge til at invitere 
naboer med i dit netværk.  
Husk at skrive dit mobilnummer på postkortet. 
Det skal din nabo bruge for at invitere dig som 
nabohjælper på www.nabohjælp.dk.

DET ER sÅ LIDT 
DER skAL TIL
Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at 
holde øje med hus og lejlighed, bl.a. i ferierne. Det er kedeligt 
for tyven, men rigtig rart for jer. Erfaringer viser nemlig, at du 
med Nabohjælp kan undgå op til hvert 4. indbrud. Og så er det 
gratis at være med.

En hilsEn  
fra din nabo

En hilsEn  
fra din nabo

Du vÆLGER sELv DINE NABOHJÆLPERE
Det er ikke altid dem, der bor lige ved siden af, du taler mest med. Derfor vælger 
og inviterer du selv dem, som du vil nabohjælpe med. 
Du vælger også selv, om du vil modtage beskeder fra dit nærområde, hvis 
nogen har haft indbrud eller oplever mistænkelig adfærd.



Har der været indbrud eller ser du noget mistænkeligt, skal du ringe 114.  
Det er politiets servicenummer.  
Prøv aldrig selv at forhindre en forbrydelse. Ring 112, hvis der er behov for akut 
udrykning.

LILLE INDsATs MED sTOR vIRkNING
I ferier kan I hjælpe hinanden ved at gøre det svært for tyven at se, hvem 
der er bortrejst:

• 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

Nabo Hansen 
får automatisk 
besked om 
Madsens ferie.

Hansen tjekker 
huset, mens 
Madsen er væk.
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Madsen logger ind 
på nabohjælp.dk 
og opretter en ferie 
i sin feriekalender.

NYD FERIEN MED NABOHJÆLP
På din ferie får du besked, når dine naboer har tjekket dit hus eller  
din lejlighed. Og når din nabo er på ferie, får du automatisk besked om, 
hvad du kan hjælpe med.

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

Odinsvej 19

2600 Glostrup

45 15 36 58

nabohjaelp@dkr.dk

www.nabohjælp.dk

NABOHJÆLP ER vÆRD AT skILTE MED!
Jo flere I er, jo bedre virker Nabohjælp. Hvis du ønsker at fortælle  
om Nabohjælp til et møde i jeres grundejer- eller boligforening, kan  
du finde mere materiale på nabohjælp.dk.

Er hele vejen eller kvarteret med i Nabohjælp, kan I købe et emaljeskilt, 
som viser tyven, at her holder I øje med hinandens huse. Skiltet 
bestilles nemt på nabohjælp.dk og koster fra 366 kr. inkl. forsendelse. 

Har I et gammelt nabohjælpsskilt, kan I gratis bytte det til et nyt ved  
at indlevere det på udvalgte politistationer. Politiet udleverer her en 
kode, som du skal bruge ved bestilling af det nye skilt. Læs mere om 
hvilke stationer, der bytter skilte på nabohjælp.dk.

TILMELD DIG PÅ NABOHJÆLP.Dk


