INVITATION TIL BORGERMØDE I AALBORG

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 Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi inviterer
til borgermøde i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europahallen, Europa Plads 4,
9000 Aalborg.

Tirsdag den 19. maj 2015 fra kl. 17.30 til 20.00
Hør Nordjyllands Politi fortælle om de lokale forhold og få viden om Tryg Aalborg, der skal
bidrage til at øge trygheden i kommunen, bl.a. via Tryghedsvandringer. Oplev også
TrygFonden fortælle om kriminalitet og tryghed og få tips fra indbrudstyven selv.
Der vil være mad og drikke i aftenens løb.
Tilmelding senest tirsdag den 12. maj 2015 på aalborg.nabohjaelp@mannov.dk
Oplys navn, antal deltagere samt hvilken boligforening, grundejerforening, samråd eller

Kl. 17.30: Velkommen
Jens Bigum, formand for TrygFondens repræsentantskab og det regionale råd i
Region Nordjylland.
Kl. 17.35: Velkommen
Hans Henrik Henriksen, rådmand i By- og Landskabsforvaltningen .
Kl. 17.40: Sådan ser det ud med indbrud i Aalborg Kommune
– dit samarbejde er vigtigt
Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Central Efterforskning hos Nordjyllands Politi.
Kl. 17.55: Tryg Aalborg bidrager til en mere tryg kommune
Hanne Husted Manata, socialchef i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og
Kim G. Pedersen, afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen. Begge er en del af
samarbejdet i Tryg Aalborg.
Kl. 18.10: Indbrud er en forbrydelse mod trygheden
Merete Konnerup, områdechef i TrygFonden.
Kl. 18.25: Mit liv som tyv og mine tips – det vil få mig til at fravælge dit hus
Robert Nyborg, tidligere indbrudstyv.

lignende I kommer fra.

Tilmeld dig
Nabohjælp
og vind 10.000 kr.

PROGRAM

DELTAG
OG VIND

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 fodboldmål, en petanque-bane eller noget
helt fjerde.

Med Nabohjælp
… står I sammen i jeres nærområde og
hjælper hinanden med at holde øje med
hus og lejlighed, i ferier og i hverdagen. Det er kedeligt for tyven, fordi
det forringer hans arbejdsvilkår. Med
Nabohjælp skaber vi tryghed, der hvor vi
bor. Erfaringer viser, at vi 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

Læs mere om Tryg Aalborg på: tryg.aalborg.dk

Kl. 18.40: Nabohjælp – vejen til en nem, sikker og gratis løsning
Lone Harlev, projektleder for Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.
Kl. 18.55: Spørgetid og afrunding
Kl. 19.15: Mad og drikke. Der er mulighed for tilmelding til Nabohjælp samt at få
gode råd af Andreas Mylund, sikringsrådgiver i Nordjyllands Politi

