
… står I sammen og hjælper hinanden med at holde øje med hus og lejlighed, i ferier og 
i hverdagen. Det er gratis at være med, og erfaringer viser, at vi kan undgå op til hvert 
5. indbrud. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag projektet.

INVITATION TIL BORGERMØDE I HADERSLEV

GØR DIT KVARTER TRYGT 
Ved du, hvordan du effektivt kan få tyven til at fravælge dit hjem? 

Hør svaret og få gode, konkrete råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive 
Råd og TrygFonden sammen med Haderslev Kommune og Syd- og Sønderjyllands 

Politi inviterer til borgermøde i Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev.

Torsdag den 23. november 2017 fra kl. 17:30 til 20:00 
Hør Syd- og Sønderjyllands Politi fortælle om de lokale forhold, Nabohjælp fortælle 

om kriminalitet og tryghed – og få tips fra indbrudstyven selv. 
I aftenens løb vil der være mad og drikke.

Tag børnene med 
Borgermødet er også for børnefamilier. Der vil være frivillige unge og voksne fra de 
lokale foreninger, som står for sjove lege og aktiviteter for børnene i hallen, mens I 

er til borgermødet. Der er også sørget for mad og drikke til børnene. 

Tilmelding senest den 20. november 2017 
på e-mail haderslev@mannov.dk  

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, 
der skal deltage i børneaktiviteterne, skal du også oplyse deres alder.

Med Nabohjælp

AFTENENS INDLÆG
Velkommen kl. 17.30 
Et medlem af TrygFondens repræsentantskab og det 
regionale råd i Region Syddanmark. 

Det gør vi fra kommunens side
Hans Peter Geil, borgmester i Haderslev Kommune. 

Sådan arbejder vi i politiet 
Jeppe Kjærgaard, vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands 
Politi og leder af lokalpolitiet i Haderslev.

Mit liv som tyv og tips, der ville få mig til at fravælge 
din bolig
En tidligere indbrudstyv. 

Sådan sikrer du dit hjem
Jørn Juhl Nielsen, sikringsekspert. 

Nabohjælp – vejen til en nem, sikker og gratis løsning 
Sarah Risbøl Jacobsen, Det Kriminalpræventive Råd og 
TrygFondens projekt Nabohjælp.   

Spørgetid og afrunding 

Mad og drikke kl. 19.30

Fra kl. 19.30 vil der være mulighed for tilmelding til 
Nabohjælp og for at få gode råd til indbrudssikring af dit 
hjem. Du kan høre mere om: 

• Politiets arbejde og sikring af eget hjem
• Sikringsekspertens tips til indbrudssikring
• Offerrådgivningen
• Nabohjælp
• TrygFondens regionale arbejde og mulighed for at

stille op til repræsentantskabet

Læs mere om TrygFonden og vores aktiviteter. Tilmeld dig 
vores nyhedsbrev på: trygfonden.dk/nyhedsbrev




