Brug naboerne og
lad dem bruge dig
I bund og grund vil vi alle sammen helst
slippe for at bekymre os om indbrud.
Den gode nyhed er, at løsningen er i din
baghave – naboerne!
Nabohjælp tilbyder en gratis app, som
giver de rette doser af naboskab og en
hel buket af redskaber, der forebygger
både første og næste indbrud.

• Find
nabohjælperne
i dit nabolag
• Få advarsler om

mistænkelig adfærd

• Bliv prikket, når der
er tyve på spil

• Få feriehjælp af de
nærmeste

• Spørg nabolaget
om alt

• Få klistermærker
til postkassen

• Hør alle de bedste

tricks til forebyggelse

Indbrud smitter
Jeg synes, hele vejen er blevet
bedre naboer i dagligdagen og bedre til at
bruge hinanden, når der er tyve i nabolaget.
Det gør mig tryg, at vi ved, hvem hinanden er
og hjælper, når der er brug for det.
Og så er det hyggeligt.
Jesper Hansen, Farum

Halvdelen af alle indbrud sker i hverdagen,
og et enkelt indbrud fører ofte flere med
sig. Derfor er Nabohjælp mere end feriehjælp
og et klistermærke.
Appen giver mulighed for at dele advarsler
om indbrud og de oplevelser, som vækker din
mistanke.
Hvis uheldet er ude, aktiverer appen hele
nabolaget, så I kan nabohjælpe, når der er
forhøjet risiko for indbrud.

Find Nabohjælps app på App Store
og Google Play
Opret din profil, så sender vi et velkomstbrev med klistermærker, og
så er du i gang - det er ganske gratis. Læs mere på Nabohjælp.dk.

Mit nabolag

Find alle nabohjælperne og få
mulighed for at møde hinanden
online og være noget for hinanden,
når der er brug for det.

Advarsler

En tyv lever højt på de nabolag, hvor
ingen fortæller, hvad de ved. Derfor kan
I dele advarsler på appen og hurtigt
klæde hinanden på til at bremse tyven.

Nabohjælp
og naboskab
alle ugens dage

Forhøjet risiko

Indbrud smitter! Appen aktiverer
alle nabohjælpere i nabolaget og
giver de mest effektive redskaber,
når flere indbrud skal undgås.

Feriehjælp

Gør feriehjælpen mindre tilfældig og
mere effektiv ved at appen hjælper
med påmindelser til de nærmeste,
mens din bolig er alene hjemme.

Spørg nabolaget

Svaret er ofte lige om hjørnet. Brug
appen til at spørge om alt, hvad
naboskabet kan rumme. Fx når du
har brug for en trailer.
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