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Nabohjælp - etablering af netværksgrupper
Nordjyllands Politi bekræfter desværre, at der et stigende antal indbrud i
Hasseris-området.
Det er rigtig TRÆLS, at komme hjem til et hjem, der er gennemrodet og opleve, at alt af
værdi er væk. Det er et ubehageligt overgreb, som det kan tage lang tid at komme over .

NABOHJÆLP kan være med til at begrænse antallet af
indbrud
Nabohjælp er oprettet af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.
Hvad gør jeg?
Citat fra Nabohjælp.dk:
"Du bestemmer selv hvem du vil "nabohjælpe" med. Vores erfaringer viser, at et godt
nabohjælpsnetværk typisk består af 4 til 6 husstande... typisk naboer, genboer mv."
Tag en snak med dine naboer mv. og rekvirer det gratis informationsmateriale via
hjemmesiden: http://www.nabohjælp.dk/materialer/

Hasseris Grundejerforening har vedtaget at betale max. 2 skilte pr. vej

der kan være flere grupper pr. vej
Tilbuddet gælder indtil den 30. november 2015 og der skal - inden skiltene bestilles indhentes godkendelse på: post@hasseris.dk (max. 2 skilte pr. vej).
Om opsætning af skiltene oplyser Aalborg kommune:
- at Nabohjælp-skilte som udgangspunkt ikke må etableres i det areal, der hører til de

offentlige veje. Dette betyder, at skiltene ikke må placeres på belysningsmaster,
standere med vejnavneskilte eller færdselstavler, ligesom de ikke må placeres på egne
standere i rabatten. Skiltene kan i stedet placeres på privat grund, hvorfra de er synlige
fra vejen. Dette forudsætter accept fra grundejeren.
Holder du/I jer til ovennævnte, er det ikke nødvendigt at ansøge Aalborg kommune om
tilladelse til opsætning af skiltene.
Læs mere om oprettelse på hjemmesiden for Nabohjælp på foreningens hjemmeside via
et klik på: http://hasseris.dk/nabohjaelp/
God fornøjelse og forhåbentligt også gode præventive resultater med Nabohjælp i
Hasseris.
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