
 

  

En tyv kan leve højt på, at ingen i nabolaget fortæller, hvis der har været indbrud eller nogen 

lusker rundt. Her har vi samlet nogle tekster, der kan minde nabolaget om at skrive en 

advarsel, hvis de ser noget eller kender til et lokalt indbrud. Teksterne kan du slå op i lokale 

Facebookgrupper og som beskeder i Nabohjælps app.  

ADVARSLER 

 

NABOVENS TEKSTER TIL BESKEDER 



 

 
 

TEKSTER / ADVARSLER  

HUSK AT ADVARE OM INDBRUD I APPEN 

Hvis du er utryg ved selv at advare om et indbrud via appen, så kan 

jeg godt gøre det for dig. Hiv fat i mig hvis du kender til et indbrud, 

der er sket for nyligt, om det så er hos dig selv eller en nabo. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

HAR NOGEN AF JER OPLEVET INDBRUD, 

SOM IKKE ER ANMELDT PÅ NABOHJÆLPS 

APP? 

Det er rigtig vigtigt, at vi alle ved, hvis der er tyve på spil. Kun på den 

måde ved vi, hvornår vi skal være særligt opmærksomme.  

Hvis du ikke selv ønsker at advare om et indbrud, så fortæl det videre 

til mig, så opretter jeg gerne advarslen.  

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

HVAD ER MISTÆNKELIG ADFÆRD, OG 

HVORNÅR MELDER MAN DET I APPEN? 

Det kan jo være lidt svært at definere helt præcist, hvornår man skal 

skrive en advarsel om mistænkelig adfærd i appen. Jeg vover 

alligevel øjet – måske kan du supplere i kommentarfeltet. 

- Når noget stikker ud og undrer dig. 

- Når du finder markeringer på postkasser og fortove. 

- Når du bemærker folk, der cirkulerer og kigger ind i haver. 

- Når du oplever hærværk, tyveri fra carporten, indbrudsforsøg. 

Skriv en advarsel i appen, og husk ikke rapportere om indbrud 

medmindre nogen er brudt ind i hjemmet.  
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SÅDAN 

GØR DU 
 

1) Vælg, markér og 

kopier en af 

teksterne til venstre 

 

 

2) Ret teksten til, så 

den passer med 

noget, du ville sige 

og sæt dig selv på 

som afsender   

 

 

3) Indsæt teksten i 

appen i en besked 

eller i jeres lokale 

facebook-gruppe 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HVAD GØR MAN LIGE, HVIS MAN SER NOGEN, SOM VIRKER 

MISTÆNKELIG? 

Det er god nabostil at begynde med et høfligt spørgsmål. En tyv bryder sig ikke om at blive set eller 

genkendt og koblet til et gerningssted, så det kan gøre hele forskellen. Du kan måske bruge min 

strategi: 

- Nik og vink, så han eller hun ved, at du er opmærksom. 

- Spørg venligt, om du kan hjælpe med noget. 

- Spørg hvem han eller hun søger. 

- Begynd lidt løs snak om vejret eller noget andet. 

- Skriv evt. en advarsel i appen med signalement, tid og sted, så vi er flere, der kan være 

opmærksomme. 

Og husk, måske er det bare en gæst til naboen længere nede af vejen. 
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HAR DU NOGET SOM JEG SKAL FORTÆLLE VIDERE TIL 

POLITIET? 

Som din Naboven har jeg kontakt til vores lokale politi, hvor jeg hører lidt om, hvordan det står til 

med indbrud i vores nabolag. Politiet vil også meget gerne høre fra mig, hvis jeg har oplysninger, 

som kan hjælpe dem i deres efterforskning.  

Derfor er det en stor hjælp, hvis du advarer nabolaget om det, du synes stikker ud, eller hvis du har 

oplevet tyveri, hærværk eller indbrudsforsøg. 

Du kan også skrive en kommentar herunder eller sende mig en direkte besked over appen, så tager 

jeg dit input med, næste gang jeg taler med politiet. Husk blot, at jeg hverken er politiker eller 

embedsmand ;) 
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KALDER ALLE HUNDELUFTERE 

Bare rolig, der falder ingen brænde ned. Tværtimod. Nabohjælp har nemlig erfaret, at dig som har 

hund, er en særlig vaks nabohjælper, når du går ture i nabolaget.  

TAK!  

Giv et smil til vores hundeluftere her i kommentarfeltet, hvis du er enig.  

Og husk at dele din viden om mistænkelig adfærd eller indbrud med nabolaget på Nabohjælps app. 

Det gør en kæmpe forskel, at vi kan være opmærksomme sammen. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn) 


