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Vedrørende gratis Nabohjælp i Sommerlaget 
 

På sidste generalforsamling blev det besluttet at danne en Nabohjælp-arbejdsgruppe, 
der skulle udarbejde oplysninger og retningslinjer for etablering af Nabohjælp-netværk. 
Vi vil håbe, at mange finder det fornuftigt at danne et sådan nabo-netværk, da det jo er 
hjælp til selvhjælp, at der fokuseres på ”at snyde tyven”. Desværre har der jo været ty-
verier i vores lille paradis. 
 

Nabohjælp i Sommerlaget drejer sig primært om at forebygge tyveri i området samt 
rapportere, hvis det sker. 
 

Der findes 2 typer Nabohjælp, den uformelle og den organiserede. 
 

Den uformelle nabohjælp  
går primært ud på ”at tænke som en tyv” og foretage foranstaltninger, så man snyder 
tyven til at tro, at der er nogen hjemme. Disse tricks kan ses i Nordsjællands Politipjece 
på sommerlaget.dk 
 

Man danner selv et netværk ved at træffet aftale med sine naboer om, at man holder 
øje med hinandens huse. 
 

Den organiserede nabohjælp  
går ud på at rapportere mistænkelige observationer til NABOHJÆLP, der hører under Det 
Kriminalpræventive Råd og Trygfonden og arbejder tæt sammen med politiet. 
 

Rapportering sker på nabohjælp.dk eller via en app på mobiltelefonen. Der kan IKKE 
rapporteres via et telefonnummer. 
 

For at være med, skal man tilmelde sig på nabohjælp.dk eller via 
den vedlagte tilmeldingsblanket.  5 – 10 dage senere modtager man 
et velkomstbrev med 2 klistermærker og 2 invitations-postkort til 
naboer. 
 

Man taler nu med de naboer, man gerne vil have i sit eget personli-
ge netværk, og får deres mail eller mobilnummer og inviterer dem 
vha. knappen ”Inviter nabohjælper” på nabohjælp.dk eller via invitations-postkortene.  
 

Det er vigtigt at mange husstande tilmelder sig, da det har vist sig i politiets indbrudssta-
tistikker, at det hjælper med disse nabohjælpsnetværk.  
 

Nabohjælp klistermærkerne kan jo for øvrigt anvendes, uden at man har inviteret nabo-
er. Det ved tyvene jo ikke, når de ser klistermærket. 
 

Vi skal huske at fortælle naboerne, når vi er bortrejste, så de kan holde et vågent øje 
med boligen og udføre de simple Nabohjælpstricks, der kan være med til at snyde tyven, 
samt rapportere de mystiske observationer, der måtte være. 
 

Nærmere oplysninger 
Nærmere oplysninger om NABOHJÆLP kan fås her nabohjælp.dk/spoergsmaal-og-svar/  
eller hos Erik Bagger, BA 22, 40 96 16 66 eller b@gger-data.dk 
 
Ovenstående brev med opfordringer er resultatet af Nabohjælp-gruppens arbejde. Brevet 
fik bestyrelsens fulde støtte og stærke opbakning på dens møde 09. august 2015. 
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