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1. nummer - 2014

Kære Grundejerforening
Så er det blevet tid til Syd og Sønderjyllands Politis første målrettede nyhedsbrev til
grundejerforeningerne i kredsen. Målet med brevet er kort at belyse aktuelle emner, som I
forhåbentligt kan bruge, til at nedbringe risikoen for indbrud.

Foredrag om indbrudssikring og nabohjælp
10 gode råd
1

Husk at låse huset af – glem ikke redskabsskuret
og garagen

2

3

Aftal med naboerne, at de slår græsset i din

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne være en aktiv medspiller i at optimere indbrudssikringen
i dit/jeres område. Vi tilbyder derfor at komme på besøg med et oplæg om, hvordan du og dine
naboer bedst sikrer jer mod indbrudstyve, og hvordan I etablerer nabohjælp i området – endda
helt gratis. Oplægget kan for eksempel holdes på jeres generalforsamling, men vi vil også
meget gerne komme på andre tidspunkter, hvor det passer med jeres arrangementskalender.
Aftal et tidspunkt for et oplæg på mail: sjyl-kriminalpraeven@politi.dk

have, mens du er på ferie

Underret medlemmerne

Få naboen eller gode venner til at tømme

Send meget gerne nyhedsbrevet videre til de øvrige medlemmer i jeres forening, så de også
kan have en god og tryg sommerferie.

postkassen

4

Sig, at naboerne må smide affald i din

Med venlig hilsen og god sommer

skraldespand og bed dem køre den på plads, når
skraldemændene har været forbi

5

Christian Østergård
Syd og Sønderjyllands Politi

Sørg for at sikre døre og vinduer. Ekstra
sikringsbeslag og gode ekstra låse er en god
investering, da det gør jobbet som indbrudstyv

Sommerferie = Højsæson for indbrud!

ekstra svært

6

Parker en cykel eller bil i indkørslen

7

Sæt ’tænd og sluk’-ure til udvalgte lamper rundt

Vi ved af erfaring, at sommerferien er højsæson for
indbrud. Folk tager på ferie og dét ved indbrudstyven. Skal
dit hus være alene hjemme i ferien? Tilmeld dig Nabohjælp
og tjek vores 10 gode råd mod ubudne gæster.

i huset – og lad dem tænde på vilkårlige

8

tidspunkter. (Tilslut evt. også en radio til ’tænd

Tilmeld jer nabohjælp – det nytter!

og sluk’-uret)

Tal med dine naboer og aftal, at I tilmelder jer på Nabohjælp.dk. Nabohjælp nedbringer
risikoen for indbrud med op til 26 %!
Her finder I også flere ideer til, hvordan I kan hjælpe hinanden med at holde ubudne
gæster fra døren.

Bed din nabo om at gå en tur rundt om huset
indimellem og flyt lidt på havemøbler og

Se mere på www.nabohjælp.dk

blomsterkrukker

9

Fjern værdigenstande fra synlige steder

10

Det må gerne rode lidt i din forhave i ferien – så
ser huset beboet ud!

Det må gerne rode lidt i din
have i ferien – så ser huset
beboet ud!

Vil du have flere gode råd?
Se mere på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside
http://www.dkr.dk/indbrud-i-din-bolig

Vind en pølsevogn til din boligforening
nabohjælp.dk

I fem uger henover sommeren kører Nabohjælp en
konkurrence på Facebook, Twitter samt Instagram. Du og
dine naboer kan sammen vinde en pølsevogn (til en værdi
af op til kr. 10.000) til jeres næste vejfest, fælles arbejdsdag
eller en anden god anledning i nabolaget.

Du deltager i konkurrencen ved at tage et billede sammen med dit Nabohjælpsskilt eller
klistermærke og/eller dine naboer.
Når du har taget dit billede, skal du enten:



Uploade og dele dit billede via din Twitter eller Instagram konto.
Skriv @nabohjaelp og #naboselfie, når du tweeter eller oploader dit
billede.



Sende dit billede til cri@dkr.dk, så lægger Det Kriminalpræventive
Råd (DKR) det op på deres Facebook, Instagram og Twitter profil.



Sende dit billede til DKR via deres Facebook side
https://www.facebook.com/Nabohjaelp?ref_type=bookmark.
Efterfølgende uploader de billedet til deres Facebook, Instagram og
Twitter profil.

Din post eller besked må gerne kort beskrive, hvem der er med på billedet, indeholde en
lille Nabohjælpshilsen, et godt nabohjælps-fif eller fortælle en god Nabohjælpshistorie.

Ønsker du at afmelde dette nyhedsbrev? Send en mail til sjyl-kriminalpraeven@politi.dk og skriv i
emnefeltet at du ikke ønsker nyhedsbrevet tilsendt – så sletter vi din mail fra listen.

