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Nabohjælp i ferietiden
Ferietiden er ved at være i gang. Dermed mange gode oplevelser med familien – og mange tomme huse i kortere eller
længere perioder. Og dermed gode arbejdsforhold for
tyveknægte.
Nabohjælp er et godt redskab til at orientere hinanden om ferier og andet fravær. Det er jo særligt relevant i den
forestående ferietid. Desuden giver tilmelding til systemet mulighed for at få praktiske oplysninger om, hvordan man
kan nedsætte risikoen for indbrud, og hvordan husene kan sikres.
Antallet af tilmeldte til Nabohjælp ligger højt i Furesø Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Og vores
Grundejerforening er tilmed blandt de områder i landet, hvor tilslutningen til Nabohjælp er allerstørst. Omkring
halvdelen af medlemmerne er nemlig nu tilsluttet systemet og bruger det i større eller mindre omfang – det
bestemmer man selv.
Efter de seneste opgørelser har antallet af indbrud i vores kommune og område stabiliseret sig. Måske kan en optimist
også finde grund til at sige, at de tidligere års stigende kurve er knækket – takket være en målrettet indsats over en
bred front. I Kommunen og lokalt i vores område. Lad os hjælpe hinanden med at holde fast i den gode udvikling.
Brug nem app
Nabohjælp-app’en er forbedret væsentligt. Hvis du hidtil har brugt systemet via PC, bør du downloade app’en og
indstille den til at virke præcis, som du gerne vil have det. Det er meget nemt. Som bruger af app’en kan du blandt
andet nemt se, hvilke af dine naboer, der også er tilsluttet.
Bestyrelsen opfordrer alle resterende medlemmer til også at tilslutte sig Nabohjælp. Læs mere om, hvordan du
tilslutter her: https://nabohjaelp.botrygt.dk/app
Der er ikke nogen vanskeligheder eller ulemper ved at være tilmeldt systemet. Kun forskellige mulige fordele, og man
vælger selv, hvilke muligheder, man vil gøre brug af.
Hvordan kan du hjælpe naboerne?
Når det er din tur til at passe naboens hjem, er din fornemmeste opgave at få det til at se ud som om, der er nogen
hjemme.
• Smid lidt skrald i skraldespanden uden for og kør den på plads, hvis den står ved vejen og siger: Her er
ingen hjemme.
• Tøm postkassen eller skub posten helt ind.
• Parker din cykel eller bil i indkørslen.
• Hvis du kan, så gå en runde om huset for at se, om alt er ok.Send Alt-ok beskeder til naboen via appen, så
han eller hun trygt at holde ferie.
På turen forbi eller rundt om naboens hus: Læg mærke til, om der er pillet ved noget, siden du gik der sidst. Tyve
lægger ofte tegn ud som forberedelse til indbrud. F.eks. en sten eller en kost på indgangsstien. Hvis disse ting ikke
bliver flyttet, er der klar bane …
Se også dette link: https://nabohjaelp.botrygt.dk/i-ferien
Grundejerforeningens omfattende hjemmeside har en stribe links om sikring mod
indbrud: http://www.kollekolleparken.dk/links.html

