Med 45.000 indbrud om året, indtager Danmark en kedelig andenplads i Europa,
når det gælder indbrud i private hjem. Heldigvis kan vi selv gøre noget for at forebygge indbrud. Undersøgelser viser nemlig, at nabohjælp kan forhindre op til
hvert fjerde indbrud.
Derfor har Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden lanceret et nyt,
gratis nabohjælpssystem, der skal gøre det endnu lettere for danskerne at nabohjælpe. Det nye Nabohjælp er en opdateret version af den gamle ordning fra
1980’erne. Nabohjælp anno 2013 består af et digitalt nabohjælpssystem samt
nye skilte og klistermærker, der viser tyven, at her passer I på hinandens hjem.
Du gør det sikkert allerede.
Mange har allerede løse aftaler med venner og naboer om at være ekstra opmærksomme, når jeres bolig står tom. Men med det nye Nabohjælp er I hjulpet
endnu bedre på vej.
Det nye system gør det nemmere end nogensinde at organisere nabohjælpen og det kræver blot en mobiletelefon eller en computer. Med et par klik giver man
sine udvalgte nabohjælpere besked, når man tager på ferie, og via sms og mails
minder systemet dem om, hvad de skal gøre for at sørge for, at dit hus/din lejlighed ser beboet ud, mens du er væk. Alt imens kan du nyde ferien med ro i
sjælen, fordi du løbende besked får om, hvordan det står til derhjemme.
Nabohjælp har et særligt højt sikkerhedsniveau.
Du bestemmer selv, hvem du vil nabohjælpe med, og systemet er bygget på
samme kryptering som netbanker. Derved har ingen andre end dine valgte Nabohjælpere adgang til din feriekalender og dine kontaktdata.
Kom hurtigt i gang på www.nabohjælp.dk
Du opretter en profil på www.nabohjælp.dk og derefter kan du invitere nabohjælpere via systemet, eller bruge de postkort, som du modtager med posten i
dit velkomstbrev. Vores erfaringer viser, at et godt nabohjælpsnetværk typisk
består af 3-5 husstande. Start med at invitere dem, du er mest tryg ved – det
behøves ikke nødvendigvis at være dem, som bor lige ved siden af.
I dit velkomstbrev modtager du også to Nabohjælpsklistermærker til hoveddør
og postkasse. Så kan tyven se, at her er I aktive nabohjælpere - og at her er der
altid nogen hjemme!
Tilmeld dig i dag og nedsæt risikoen for indbrud.
Det nye Nabohjælp er en nem og effektiv måde at forebygge indbrud og skabe
mere tryghed i jeres kvarter. Og så er det gratis. Læs mere om Nabohjælp på
www.nabohjælp.dk.
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