
 

  

Der findes myter alle vegne. Som Naboven kan du dele viden om, hvad der egentlig virker, 

når vi taler Nabohjælp og forebyggelse af indbrud. Her har vi samlet tekster, som du kan 

bruge til at slå op i lokale facebookgrupper og som beskeder i Nabohjælps app 

FAKTA OM INDBRUD 

 

NABOVENS TEKSTER TIL BESKEDER 



 

 
 

TEKSTER / FAKTA  

INDBRUD SMITTER! 

Har der først været indbrud hos en af os naboer, så er hele vores 

dejlige nabolag ekstra udsat i ugerne efter. Det er veldokumenteret. 

Så gode naboer, husk at fortælle, hvis der har været indbrud. Så kan 

vi stå sammen og forebygge, at der sker flere.   

• Advar om indbrud i Nabohjælps app. 

• Deltag selv aktivt, hvis andre i nabolaget oplever indbrud. 
 
Du finder mig inde på Nabohjælps gratis app. Og jeg står gerne til 

rådighed, hvis du har forslag til, hvad vi kan gøre.  

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

DET ER OPDAGELSESRISIKOEN, SOM 

VIRKER! 

Når der er tyve på spil, gælder det om at signalere til tyven, at vi 

holder øje, og at vi er hjemme. Når tyven føler, at der er stor risiko for 

at blive opdaget eller genkendt, forsvinder han nemlig. Derfor skal vi 

være synlige i nabolaget - morgen, middag og aften - sammen og 

hver for sig. Et par råd fra mig til dig: 

• Gå flere ture i nabolaget med hunden eller hinanden. 

• Arranger en løbeklub, der løber om aftenen på alle 

nabovejene. 

• Mød hinanden på fællesarealerne med bål og kaffe eller 

skumfiduser. 

• Send ungerne ud på vejen og tegne Nabohjælpslogoer og 

andet hyggeligt med kridt. Også gerne der, hvor naboen ikke 

er hjemme 

I Nabohjælps app kan alle naboer med særligt forhøjet risiko for 

indbrud tilmelde sig aktiviteterne. Lad os gøre det sammen!  

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

TYVEN GÅR PÅ ROV I HVERDAGSTIMERNE 

De fleste indbrud sker tidlig om aftenen mellem kl. 17 og 20. Så her 

skal vi især holde øje med, om noget virker mistænkeligt. Og husk at 

advare i appen, hvis du ser noget. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ROD OG SKIDT TILTRÆKKER TYVE 

Vidste du, at der er mindre kriminalitet i områder, som er vedligeholdte? Derfor giver det god 

mening, at vi lige napper den tomme dåse eller papiret, som ligger og flyder, og stiller væltede cykler 

pænt op igen. Vi kan også gå en tur sammen og se, om der er noget, vi kan vedligeholde på vejene 

omkring os.  

Hvis du er frisk på en tryghedsvandring sammen med mig en af dagene, så meld dig til i 

kommentarfeltet. 

Vi går efter tjeklisten her. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

NABOHJÆLP FOREBYGGER OP MOD HVERT 4. INDBRUD 

Når det kommer til forebyggelse, så er Nabohjælp det mest veldokumenterede redskab. Derfor er 

jeg glad for, at vi er så gode naboer og nabohjælpere her i vores hyggelige kvarter.  

Tak til dig for også at gøre en ekstra indsats. Hvilken nabo vil du sende en særlig tak? Skriv det i 

kommentarfeltet herunder.  

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

TEGN PÅ LIV, TILGÆNGELIGHED OG TEGN PÅ VÆRDIER 

Det er de tre ting, som tyvene kigger efter, når de vælger at slå til. Det første er der, hvor Nabohjælp 

virkelig kan gøre en forskel. Men vi kan også forberede vores huse til at være alene hjemme. 

Kig på tjeklisten her – jeg har også nogle stykker liggende i mine gemmer, hvis du vil have det på 

skrift i stedet. Eller skriv i kommentarfeltet, så kommer jeg forbi din postkasse med en tjekliste. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

TYVEN TAGER VINDUET 

De fleste tyve kommer ind ad vinduer og terrassedøre. Og gerne der, hvor de kan arbejde i fred for 

naboerne. Så skal du sikre noget på dit hus, så lad det være her. Og særligt de steder, hvor tyven 

kan stå ugeneret for naboernes blikke. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

 

https://nabohjaelp.botrygt.dk/fileadmin/user_upload/nabohjaelp/En_gaatur_i_nabolaget-NYT_LOGO.pdf
https://nabohjaelp.botrygt.dk/fileadmin/user_upload/nabohjaelp/Nabohjaelp_tjekliste_naar_du_skal_paa_ferie.pdf

