Lokal ildsjæl vinder 10.000 kr. fra TrygFonden og Nabohjælp til Stae-Vester Hassing
Samråd
Stae-Vester Hassing Samråd har fået en glædelig overraskelse. Formand Ove Gjedde er nemlig den
heldige vinder af 10.000 kr., som var lodtrækningspræmien blandt de 90 borgere, som straks tilmeldte
sig Nabohjælp på borgermødet om forebyggelse af indbrud den 19. maj i Aalborg Kongres & Kultur
Center. Det velbesøgte borgermøde med knap 400 deltagere var arrangeret af TrygFonden og Det
Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi.
Beløbet kan frit bruges til et hvilket som helst formål, der er til glæde for samrådet og lokalområdet.
Ove Gjedde har endnu ikke lagt sig fast på, hvad pengene skal bruges til. Men at de kommer til at
gavne i området, er han ikke i tvivl om.
- Stae-Vester Hassing Samråd er en paraplyorganisation for 11 foreninger i Stae og Vester Hassing.
Vores fornemmeste opgave er at sørge for, at der bliver sat gang i nogle gode initiativer, der kan
udvikle de to byer. Vi holder bl.a. arrangementer for kommunen og borgerne, hvor der bliver
diskuteret byudvikling, og for nylig har vi fået tre nye hjertestartere hængt op i området. Vi har nu i alt
seks hjertestartere, og 75 borgere har været på førstehjælpskursus. Så vores opgaver går i mange
retninger. Men fælles for dem er, at de skal skabe tryghed og et godt fællesskab i området. Derfor er
jeg sikker på, at vi vil bruge præmien til et socialt arrangement, hvor de lokale kan mødes, i
samarbejde med en eller flere af foreningerne, siger Ove Gjedde, der sammen med to andre
medlemmer af samrådet var med til borgermødet om Nabohjælp.
Ove Gjedde, der nu er med i Nabohjælp, vil tage initiativ til at organisere nabohjælpen i sit
vejfællesskab, og det vækker glæde hos TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd.
- Det er rigtig positivt at høre, hvordan både borgermødet og midlerne kan være med til at skabe gode
vilkår for fællesskabet blandt borgerne i et lokalområde. For det er jo præcis det, den gode nabohjælp
handler om – at vi lærer hinanden at kende, hjælper hinanden og viser, at vi passer på hinanden, siger
Lone Harlev, projektleder for Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.
Nabohjælp kan forebygge op mod hvert fjerde indbrud, og det er gratis at tilmelde sig ordningen på
nabohjælp.dk eller via Nabohjælps-appen.
Fakta om Nabohjælp
• Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med jeres boliger.
• Nabohjælp er gratis, og du inviterer selv dem, du vil nabohjælpe med.
• Du får klistermærker til din postkasse og hoveddør, der viser uvedkommende gæster, at her
hjælper I hinanden.
• Du får også mulighed for at bruge et digitalt nabohjælpssystem, så du eksempelvis kan
modtage beskeder fra dit nærområde, hvis nogen har haft indbrud eller oplever mistænkelig
adfærd.
• Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag Nabohjælp.
• Læs mere på nabohjælp.dk
Sådan hjælper I hinanden til en tryg sommerferie uden indbrud
• Fyld skraldespanden hos din bortrejste nabo.
• Parker din egen bil eller cykel i naboens indkørsel.
• Gå en tur rundt om din nabos hus en gang imellem.
For yderligere information, kontakt:
Ove Gjedde, formand for Stae-Vester Hassing Samråd, tlf. 23 71 62 68
Christian Nørr, dokumentarist i TrygFonden, tlf.: 25 45 62 26 eller mail: cn@trygfonden.dk
Camilla Rich, kommunikationsmedarbejder for Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd og
TrygFonden, tlf.: 91 33 80 88 eller mail: cri@dkr.dk

