Nabohjælp
200.000 nabohjælpere forebygger op mod hvert 4. indbrud1
Det Kriminalpræventive Råd har stået bag Nabohjælp siden 1987 og siden 2012
sammen med TrygFonden. Siden da er mere end 200.000 danskere blevet
aktive nabohjælpere gennem Nabohjælps app. Bo trygt anbefaler Nabohjælp,
fordi det er en af de mest veldokumenterede metoder til at forebygge indbrud.
Læs mere på Nabohjaelp.dk

Nabohjælpere i samme
område kan finde
hinanden i appen.
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Man kan aftale
feriehjælp med
betroede nabohjælpere.

Man kan advare om
indbrud og mistænkelig
adfærd i området.

2 ud af 3 indbrudstyve er blevet afbrudt af naboer
2 ud af 3 indbrudstyve har oplevet at måtte afbryde
et indbrud pga. naboer 2.

Man får en tættere
relation og et forum til
dialog med naboen.

Sådan virker nabohjælp

Nabohjælp øger danskernes følelse af kontrol
Magtesløshed skaber utryghed, men som
nabohjælper får man en følelse af kontrol og står
aldrig alene.

Jeg er tilhænger af Nabohjælp,
for vi kan se, det virker…
Det er en god ting, at man kerer sig
for hinanden i lokalområdet. At man
taler over hækken, og at man derfor
er i stand til at gøre rigtig meget selv
for at imødegå uventede gæster.

Nabohjælp styrker det gode naboskab
Nabohjælp bringer os tættere på vores naboer
og styrker trivslen og sammenholdet i lokalområdet. Det giver tryghed.

Michael Flemming Rasmussen, til TV2 Øst d. 10/9 2020
Politiinspektør Midt- og Vestsjællands Politi

Nabohjælp øger tyvens opdagelsesrisiko
Når risikoen for at blive opdaget eller genkendt
er høj, vil en tyv finde området mindre attraktivt.

Download Nabohjælps app og vær med
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Download
appen

Opret din
profil

Få naboerne
med

Snyd tyven
i ferien

Så er du
i gang

Søg efter
”Nabohjælp” i
App Store eller
Google Play.
Appen koster
ingenting.

Med NemId
sikrer vi, at alle
i appen er dem,
de giver sig ud
for at være.

9 ud af 10
naboer
vil gerne
være med i
Nabohjælp.

Aftal hvem du
gerne vil have
feriehjælp af,
når huset er
alene hjemme.

Du er nu en del
af den mest
effektive måde
at forebygge
indbrud på.

Bennett, T. et al. (2008), The effectiveness of neighbourhood watch
NIRAS (2017), 20 tyve – en undersøgelse af indbrudstyves motiver og adfærd

