
 

 

 

   Vi arbejder for et grønnere og bedre miljø   

STORE LYNGBY GRUNDEJERFORENING 

 

Nabohjælp 
 
Det er nu tre måneder siden grundejerforeningen introducerede Nabohjælp for foreningens 

medlemmer. Der var foredrag, og der blev delt brochurer ud. Det er derefter op til de 

enkelte selv at etablere nabohjælpsgrupper. Når vi, der er tilmeldt ordningen, går ind på hjemmesiden, så kan man se, 

hvor mange der er tilmeldt indenfor en given radius, men ikke hvem. Der er tilmeldt mange, men slet ikke nok til at 

man kan sige at vores område er dækket af ”vågne øjne”. 

Det kan der være flere grunde til, f.eks. at man ikke ønsker at være med, og det er selvfølgelig helt ok. 

Hvis det der imod er fordi, det er lidt vanskeligt at finde ud af at lave tilmeldingen, så kommer der her en hjælpende 

hånd. 

 

Tilmelding 

 Start med at gå ind på: www.nabohjælp.dk . Her kan du via de forskellige menupunkter læse om ordningen. 

Klik på det røde felt i højre side ”Tilmeld dig nabohjælp”. 

 På den side der kommer frem skriver du din e-mail adresse i feltet for neden og klikker flueben i feltet 

”Accepter vilkår” og derefter på ”Tilmeld”. 

 Der kommer nu en side med en række felter der skal udfyldes, afslut med at klikke på ”Ja tak”. 

 Du modtager derefter en e-mail på den mailadresse, du har opgivet. Følg vejledningen i mailen. 

 Du er nu oprettet med en profil i Nabohjælp. 

 

Tag det i brug 

 Næste trin er, at du logger dig ind på denne side: https://din.nabohjælp.dk/login , indtaster dit mobil nr. eller e-

mail adresse og adgangskode. Bemærk at det er en sikker forbindelse (https), hvilket vil sige, at de oplysninger 

der sendes og modtages foregår krypteret! Der er altså ikke andre, der kan følge med i hvad du skriver. Dine 

nabohjælpere kan dog se dine indtastninger på feriekalenderen. 

 Der er nu klar til at du kan tage systemet i brug og evt. markere den næste ferie. Det sker under menupunktet 

”Din Nabohjælp”. 

 

Velkomstbrev 

 Indenfor en overskuelig tid fra du har oprettet din profil i Nabohjælp, modtager du et velkomstbrev. Det 

indeholder bl.a. mærkater (selvklæbende) til postkasse eller dør/vindue, invitationskort m.m. Invitationer kan 

også sendes fra hjemmesiden, hvis du kender naboens mailadresse.  

 

Bekræftelse 

 Du bliver også bedt om at bekræfte din adresse som en ekstra sikkerhed. Dette skal du 

gøre, selv om du allerede er i gang med at invitere dine naboer til at være 

”Nabohjælpere”. 

Dækning 

 En nabohjælpsgruppe er en grundejer med 1 – 4 naboer (ikke nødvendigvis de nærmeste) 

som en lille cirkel. En nabo kan så være centrum i en anden gruppe. Herved kan man få 

et ”tæt netværk” i området. 

 

Vi har nu fået skilte, der er sat op ved 

indkørslen til de to veje i grundejer-

foreningen, og derfor opfordrer vi til at 

tage dette gode tilbud i brug. 

Hvis du støde ind i problemer med 

oprettelsen / brugen af Nabohjælp, så er 

du velkommen til at kontakte Tage på 

2562 2916 for hjælp til at komme videre. 

 

Som besø-

gende i 

området 

lades man 

ikke i tvivl 

om at her passer vi på hinanden, - 

vi har  

NABOHJÆLP 

 

 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen 14. marts 2018 

Initiativ-
tager
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Nabo

Nabo

Nabo

v/Palle Christensen 
Tammosevej 72 
Store Lyngby 
3320 Skævinge 
Mobil 2040 7022 

http://www.nabohjælp.dk/
https://din.nabohjælp.dk/login

