
 

  

Når der er sket et indbrud i dit Naboven-område, kan du inspirere dine nabohjælpere til at 

forebygge flere indbrud. Her har vi samlet tekster, som du kan bruge til at slå op i lokale 

facebookgrupper og som beskeder fra dig til dit nabolag i Nabohjælps app. 

INDBRUD I NABOLAGET 

 

NABOVENS TEKSTER TIL BESKEDER 



 

 
 

TEKSTER / INDBRUD 

DER ER TYVE PÅ SPIL I NABOLAGET  

Der har været indbrud i vores nabolag. Jeg vil derfor opfordre alle jer 

kære naboer til at gøre en ekstra indsats i den næste tid. Derfor: 

• Sig det højt i Nabohjælps app, når du ser noget. 

• Vær synlig i nabolaget. 

• Hold øje med naboernes huse. 

• Sørg for at sikre dit eget hus. 

• Hils på dem, du møder på vejen. 
 
Du finder mig inde på appen. Og jeg står gerne til rådighed, hvis du 

har spørgsmål eller forslag til, hvad vi kan gøre. Nabohjælp koster 

ingenting, og findes på App Store og Google Play. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

KUNNE DU SE DIG SELV I LØBETØJ 

SAMMEN MED NABOERNE? 

Fordi der har været indbrud kunne jeg godt tænke mig at samle en 

flok, som vil være med til at gøre os synlige i kvarteret. Ikke med 

lommelygter og boldbat, men med naboskab og motion.  

Har du lyst til at være med, så skriv herunder i kommentarfeltet. Så 

koordinerer jeg gerne.  

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

HAR NOGEN AF JER OPLEVET INDBRUD, 

SOM IKKE ER ANMELDT PÅ NABOHJÆLPS 

APP? 

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

på den måde ved vi, hvornår vi skal være særligt opmærksomme. 

Det er særligt vigtigt de første 14 dage efter et indbrud pga. risiko for 

gentagelse. 

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)  

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SKAL VI LAVE EN LILLE HILSEKAMPAGNE?  

Når der har været et indbrud, er der stor sandsynlighed for, at tyvene stadig er i området og leder 

efter attraktive gerningssteder. Jeg sørger derfor altid for at hilse venligt på alle jeg møder – også 

dig, men det er bare for naboskabets skyld :) Jeg spørger også gerne ind til dem jeg ikke kender, 

hvad jeg kan hjælpe dem med.  

Vil du være med i en lille hilsekampagne? 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

DER ER FORHØJET RISIKO FOR INDBRUD I VORES NABOLAG 

Du er en af de naboer, som netop nu har forhøjet risiko for indbrud. I den forbindelse vil jeg hæve 

flaget og sige, at jeg er her og gerne vil deltage i en fælles indsats for at forebygge flere indbrud og 

gøre os alle trygge igen. Skriv i kommentarfeltet, hvis du vil være med. 

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)  

SIG TIL HVIS DU HAR SPØRGSMÅL 

Jeg er ikke 100 meter mester i indbrud, men måske kan jeg alligevel hjælpe med et godt råd nu her, 

mens der er tyve i vores nabolag. Det kan også være, at du føler dig lidt utryg ved situationen. Så 

kigger jeg gerne forbi til en kop kaffe og en snak. Skriv i kommentarfeltet eller skriv direkte til mig. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

JEG HAR INVITERET EN EKSPERT, SOM GIVER GODE RÅD TIL 

FOREBYGGELSE 

Der er tyve på spil i nabolaget for tiden. Derfor har jeg inviteret en Bo Trygt ekspert til at komme og 

give os alle sammen lidt gode råd til, hvordan vi forebygger flere indbrud.  

Eksperten kommer xxdato, xxtid, xxsted. 

Kommer du også? Skriv gerne i kommentarfeltet herunder, så jeg ved, hvor meget kaffe, jeg skal 

brygge. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

 

 



 

 
 

 

SÅDAN LIGGER LANDET LIGE NU 

Jeg har været rundt og høre jer, hvordan status er, her efter vi har haft indbrud i nabolaget. Alt ånder 

fred og ro. Men lad os fortsat holde øje. Erfaringerne fra Nabohjælp lyder, at tyvene ofte huserer i 

nogle uger i samme nabolag. Brug appen til at advare, hvis du ser noget. Eller tag fat i mig. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

 


