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Hjælp din nabo og stop tyven
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden skifter kvisten i tyveknægtenes
hjul ud med en kæmpe kæp. abohjælpen har fået vokseværk lige i tide til at
nå at sikre sig til julen.
Af Lisbeth Vestergård

HILLERØD: De to røde huse, som siden 1986 har passet på hinanden side om side, og som har
været symbol for nabohjælp, er gået på pension. Det klassiske koncept har fået et skud 2012, så det
nu passer bedre ind i den moderne borgers daglige kommunikation.
Førhen satte man et klistermærke på døren og postkassen, og så holdt man ellers øje med naboens
hus fra tid til anden. Nu skal det være mere forpligtigende, blandt andet fordi man selv aktivt skal
gå ind på
www.nabohjælp.dk og melde sig til sammen med sine
naboer.
Det skal være et led i kampen mod de mange indbrud
som plager hele landet. I
Nordsjælland alene blev der
i årets tre første kvartaler
anmeldt 4156 indbrud i privat beboelse.
- Vi har stadigvæk utroligt
mange indbrud. Der er
be¬hov for, at folk er opmærksomme i deres lokalsamfund, siger Christian
Have, som er funktionsleder ved Nordsjællands Poli- Christian Have fra Nordsjællands Politi håber, at nabohjælpkampagnen kan forhindre nogle af de mange indbrud i Nordsjællandske hjem
ti i Hillerød.
Foto Janne Mulvad

etværk på nettet
Det nye koncept går ud på, at du som initiativtager i sit nærområde tilmelder de naboer, som du
ønsker at have i dit primære netværk. I får så en fælles side på Nabohjælps hjemmeside, hvor I
blandt andet kan skrive ind i en kalender, hvornår I er på ferie. På
den måde ved dine naboer præcis, hvornår de skal holde øje med
” Det her følger med
dit hjem, ligesom du også får et overblik over, hvornår du skal hol- udviklingen og gør det
de øje med deres.
mere organiseret at
Du kan også oprette et sekundært netværk, som inkluderer hele dit
hjælpe hinanden”
nærområde. Det vil sige, at du kan give alle besked på én gang,
hvis du ser noget mistænkeligt i området. På den måde ved folk, at
Christian Have,
funktionsleder,
de skal være ekstra opmærksomme, og flere indbrud kan måske
Nordsjællands
Politi
forhindres.

Selvfølgelig skal folk stadig blive ved med at snakke med hinanden mund til mund,
men det her følger med udviklingen og gør det mere organiseret at hjælpe hinanden, siger
Christian Have, som er funktionsleder ved Nordsjællands Politi.

Hjælpen virker
Christian Have håber at rigtig mange boligområder vil melde sig til det nye nabo-hjælp. Det
hjælper nemlig.
Vi har lavet interview med tidligere tyveknægte, og de fortæller alle sammen, at de
kiggede sig en ekstra gang over skulderen, når de så skiltet med nabohjælp, siger Christian
Have.
Også før tyven dukker op, kan dine naboer hjælpe dig med at undgå indbrud. Ved at smide
skrald i din skraldespand og parkere en bil foran huset, når de ved, at du ikke er hjemme, kan
de snyde tyven til at tro, at du stadig er hjemme.
Så skynd dig at få meldt dig og dine naboer til med det samme, så I kan nyde julen. Lige
eget hvor I er i landet. Det er gratis og foregår på www.nabohjælp.dk, hvor I også kan læse
mere om konceptet.

