
Kære naboer

Desværre har vi igen i år haft indbrudstyve på spil i vores område! Vi er godt klar over, at vi 
ikke kan dæmme helt op for indbrud, men vi kan sammen gøre det mere besværligt.

Vi ved, at flere allerede nu har oprettet en profil på www.Nabohjælp.dk – men vi vil gerne slå 
et slag for, at endnu flere gør det.

Det er gratis, det er nemt og hurtigt – og fordelene er mange! 

Hjemmesiden ser således ud:

I skal starte med at oprette en profil, hvilket blot tager nogle få minutter!

I den forbindelse, har I mulighed for at vælge, om I ønsker at modtage beskeder via sms, e-
mail eller begge dele.

Næste step er at tage fat i de nærmeste naboer, for at høre om de ikke kunne tænke sig at 
deltage ligeledes – og derved har I mulighed for at etablere ”jeres netværk”. Det betyder, at 
I blandt andet hjælper hinanden i forbindelse med ferie o.s.v.  Hver grundejer får derved 
efterhånden ”sit eget netværk”.

Det smarte er, at hver husstand selv bestemmer, hvem der skal være med i ”eget netværk” 
– hvilket som regel er de naboer, som er tættest på.

På selve hjemmesiden gives rigtig mange gode råd om hvad man selv kan gøre, og hvordan 
vi kan hjælpe hinanden.
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Her er det smarte:

Som det ses, så er der allerede 10 husstande indenfor en radius af 300 m, som er med i 
ordningen. Stiller i den røde prik eksempelvis på 1 km – ser det således ud:

 

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi alle benytter muligheden for at sende en meddelelse, hvis 
der foregår noget ”mistænkeligt” – for kun på den måde, er vi mange flere, der kan holde 
”udkig”. Det kan i sidste ende betyde, at der måske er nogle som synes, at der bliver 
”kigget” lidt for meget der i Grønneled. Kan det forhindre bare et indbrud, er det det hele 
værd.

Mange hilsner
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