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FERIEKALENDEREN GØR DET LET

TRYGHED ER MERE 
END BARE ET  

KLISTERMÆRKE 

KOM MED I NABOHJÆLP
Opret en profil på nabohjælp.dk eller appen. Så sender vi dig et velkomstbrev med 
klistermærker, postkort til at invitere flere naboer samt råd om, hvordan du forebyg-
ger indbrud. Det er ganske gratis – og dine informationer er i sikre hænder. Vi lever 
nemlig op til de samme sikkerhedskrav som bankerne.

Som bruger af nabohjælp.dk eller vores app kan du udfylde feriekalenderen. Så får 
de naboer, du selv har inviteret ind i dit netværk, automatisk besked, når dit hus skal 
være alene hjemme.

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

kalender.

Nabohjælper Hansen får 
automatisk besked om  

Madsens ferie.

Hansen tjekker huset, mens
Madsen er væk.



MODTAG ADVARSLER FRA DIT NÆROMRÅDE
Du kan tilmelde dig advarsler og få besked, hvis nogen ser noget mistænkeligt  
eller kender til et indbrud. Det hjælper jer til at være 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.

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

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 bry-
der han sig ikke om.

DEL TELEFONNUMRE 
Når du og din nabo deler telefonnumre, kan I 
hurtigt komme i kontakt med hinanden. Og I kan 
invitere hinanden med som nabohjælpere på nabo-
hjælp.dk og via appen.

FÅ REDSKABERNE TIL EFFEKTIV NABOHJÆLP 
Du er måske en af dem, som holder lidt øje, fylder skraldespanden og stiller bilen i 
indkørslen, når naboen er på ferie. Eller du har et klistermærke på postkassen. Begge 
dele er vigtige og en god start, når I skal skræmme tyven væk. Hvis I også giver besked 
til hinanden om mistænkelige personer eller indbrud i hverdagene, gør I livet rigtig surt 
for tyven. Få redskaberne via nabohjælp.dk eller vores app.

Vi får advarsler på sms, hvis nogen har set 
noget mistænkeligt. Så går min mand ud og 

tjekker, at skuret er låst og den slags.
Birgit Nielsen, 54 år, bruger af nabohjælp.dk

#NABOHJÆLP

Besked fra Lærkevej 4:

Vi har oplevet noget  
mistænkeligt i vores om-
råde: Indbrudsforsøg her 
til middag. Hold øje, hvis 
du er hjemme. 

Hilsen Nabohjælp 


