
 

  

Jo flere nabohjælpere vi er, jo mere fintmasket bliver nettet for tyven. Og jo flere vi samles 

på appen, jo mere systematisk kan vi gøre det. Her har vi samlet tekster, som du kan bruge 

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

naboerne til at bruge hinanden – om det så er på appen eller uden for appen.  

 

FLERE NABOHJÆLPERE 

NABOVENS TEKSTER TIL BESKEDER 



 

 
 

TEKSTER / TILMELDING  

TIP EN NABO 

Nabohjælp er, når vi samarbejder om at advare om indbrud eller 

optakt til det. Og når vi aftaler feriehjælp, og holder øje med 

hinandens huse i ferier.  

Tip din nabo, hvis han ikke er med endnu. Det kan du se på kortet i 

appen. Og hvis han allerede er med, så spørg evt. om I skal være 

feriehjælpere via appen. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

9 UD AF 10 NABOER VIL GERNE  

Hvis du har en nabo, som ikke er på appen, så prøv at høre, om ikke 

det kunne være en idé. Du kan tippe naboen over hækken eller ved 

at dele appen, hvis du har din nabos email eller mobilnummer.  

Lad os se, om vi ikke kan få alle med. Det kunne være så stærkt! Jeg 

hjælper gerne med at hente appen og guider til oprettelse af en profil. 

Bare sig til. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

6 UD AF 10 NABOHJÆLPERE OPRETTER 

SIG PÅ OPFORDRING FRA NABOER 

Så hvis du kender en nabo, som ikke er med på appen, så hør lige 

om det kunne være noget.  

Rigtig mange har bare ikke lige fået det gjort, og din opfordring kan 

være det skub, som lige skulle til. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

 

HAR DU EN NABO, SOM HAR PROBLEMER 

MED AT HENTE NABOHJÆLPS APP? 

Ikke alle er interesseret i at have en app, og det er ok. Men hvis nu 

det skyldes tekniske problemer, så kan jeg tilbyde min hjælp. Eller du 

kan hjælpe? Send mig en besked, hvis der er noget, jeg kan gøre. 

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 

 

 

 

 

 

 


