
Med Nabohjælp

…hjælper du og dine naboer hinanden 
med at holde øje med hus og lejlighed, 
bl.a. i ferierne. Det er kedeligt for tyven, 
men rigtig rart for jer. Erfaringer viser, at 
vi med Nabohjælp kan undgå op til hvert 
4. indbrud. Og så er det gratis at være 
med. Det Kriminalpræventive Råd og 
TrygFonden står bag projektet.

Læs mere på: nabohjælp.dk

Tilmeld dig
Nabohjælp 
og vind 10.000 kr.

Alle, der tilmelder sig Nabohjælp ved 
borgermødet, er med i lodtrækningen 
om 10.000 kr. til deres grundejer- eller 
boligforening. Beløbet kan frit benyttes 
til fælles fornøjelser – en fest, nye fod-
boldmål, en petanque-bane eller noget 
helt fjerde.

PROGRAM
Kl. 17.30:   Velkommen 

Bjarne Bentzen, formand for TrygFondens regionale 
råd i Region Hovedstaden 

Kl. 17.35:   I fællesskab kan vi nedbringe antallet af indbrud 
Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune

Kl. 17.40:   Sådan ser det ud med indbrud i Ballerup Kommune 
– dit samarbejde er vigtigt 
Lars Henrik Lypart, politikommissær og leder af Lokalpolitiet i 
Ballerup 

Kl. 18.00:    Indbrud er en forbrydelse mod trygheden 
Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør og rådgiver for 
kriminalitetsforebyggelse i Københavns Kommune 

Kl. 18.15:   Mit liv som tyv og mine tips – det vil få mig til at fravælge dit hus 
Robert Nyborg, tidligere indbrudstyv 

Kl. 18.30:   Nabohjælp – vejen til en nem, sikker og gratis løsning 
Lone Harlev, projektleder for Det Kriminalpræventive 
Råd og TrygFondens projekt Nabohjælp 

Kl. 18.45:   Spørgetid og afrunding

Kl. 19.05:   Mad, drikke og mulighed for tilmelding til Nabohjælp

Kl. 20.00:    Tak for i aften

INVITATION TIL BORGERMØDE I BALLERUP

GØR DIT KVARTER TRYGT
MED NABOHJÆLP

Ved du, hvordan I effektivt kan få tyven til at fravælge jeres hjem?
Hør svaret og få gode konkrete råd til at undgå indbrud, når
Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden sammen med

Ballerup Kommune inviterer til borgermøde hos
Tryg på Klausdalsbrovej 601 i Ballerup.

Torsdag den 20. november 2014 fra kl. 17.30 til 20.00

Her kan du også høre Ballerup politi fortælle om de lokale forhold, opleve
tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen fortælle om kriminalitet og tryghed og få

tips fra indbrudstyven selv. Der vil være mad og drikke i aftenens løb.

Tilmelding senest torsdag den 13. november 2014
på ballerup.nabohjaelp@mannov.dk.

Oplys navn, bolig- eller grundejerforening og antal deltagere. 

DELTAG
OG VIND


