
Nabohjælp  
Tanken stammer fra England, hvor det første projekt løb af stablen i 
1983. Ideen blev taget op herhjemme i 1986 af Det 
Kriminalpræventive Råd, og Rådet har siden rådgivet borgere og 
myndigheder om ideen, ligesom der er udsendt adskillige pjecer, 
Sidste år blev der taget initiativ til at digitalisere hjælpen. 
Sidstnævnte fungerer på følgende måde: 

1. Man tilmelder sig nabohjælpen via Rådets hjemmeside 

2. Ens adresse og telefonnummer bliver valideret for at undgå “fiktive” 
naboer 

3. Derefter opretter man sin profil i systemet 

4. Man kan nu sende en invitation som nabohjælper til en nabo (eller 
flere) som man har tillid til 

5. Såfremt naboen accepterer invitationen og opretter sin egen profil, 
er han nu en del af et lukket system, hvor kun han kan få indblik i 
din “feriekalender”, som du udfylder, når huset er tomt og du 
ønsker tilsyn 

6. Hvis naboen så under dit fravær ser til huset, og der ikke er noget 
galt, kan han med et enkelt tast sende besked om at “alt er Ok” - 
til din mobil eller anden bærbar enhed 

7. Viser det sig, at ikke alt er som det skal være, er der på samme 
måde mulighed for at give besked om, at der har været indbrud, 
vandskade eller andre hændelser 

8. Rådet anbefaler, at naboen får adresse på en kontaktperson der 
kan tilkaldes, hvis der er brug for at reagere i praksis, fx til 
afskærmning, ved vandskade, ved underretning til 
forsikringsselskab osv. 

9. Endelig er der mulighed for at tilmelde sig en tjeneste, hvorefter 
man får besked, hvis andre nabohjælpere udsender et varsel om 
indbrud, forsøg herpå eller mistænkelig adfærd.Man bestemmer 
selv hvor stort det geografiske område skal være. Udsender man 
selv et varsel, er det kun ens adresse der fremgår. De øvrige 
nabohjælpere ser hverken navn eller andre personlige oplysninger. 

	  


