TRYGHED PÅ SPIL

Rabat på tryghed?
Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør
en risiko for brand.
Bær dine reklamer i containeren – så er du med til at
sikre trygheden.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Barnevognen står i vejen
– for trygheden
En barnevogn i opgangen står ikke kun i vejen for naboerne. Den udgør en risiko for påsat brand og blokerer for
at du og dine naboer kan komme ud, hvis det brænder.
Sæt din barnevogn i cykelrummet – så er du med til at
sikre trygheden!
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Hærværk - på huslejen
Huslejen er bestemt af de udgifter, der er i boligafdelingen. Øges udgifterne – f.eks. på grund af hærværk – så
stiger huslejen.
Hjælp med at forebygge hærværk ved at påtale det og
ved at anmelde eventuelt hærværk til ejendomskontoret
– så er du med til at sikre trygheden!.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Glasskår i glæden
Glasskår og andre skarpe genstande, der ligger på
stien, græsplænen eller legepladsen udgør en risiko
for beboerne - ikke mindst områdets børn.
Hjælp med at få glasskårene væk, enten ved selv at
fjerne dem eller fortælle det til ejendomskontoret –
så er du med til at sikre trygheden.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Gas ud på gangstien
En knallert i høj fart på gangstien udgør en risiko for
de gående - ikke mindst børnene. Ideen med at adskille
kørende og gående trafik er netop at sikre, at selv små
børn kan færdes sikkert i boligområdet.
Træk knallerten på gangstien. Og få andre til at gøre det
samme. Så er du med til at sikre trygheden!
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Spænd ben for tricktyven
Tricktyve er tyve, som narrer sig indenfor ved at udgive
sig for at have et oﬃcielt ærinde.
Luk aldrig op for nogen, som du ikke har en forudgående
aftale med. Boligselskabets medarbejdere har alle et IDkort, som du kan bede om at se, når de kommer for at udføre en opgave.
Godt naboskab gør det svært at komme uset til og fra
boligerne.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Snor i trygheden
Hunde er velkomne på boligafdelingens område –
iført snor. Mange beboere holder af vores firbenede
venner, men det gælder ikke alle. Særligt børn kan
blive bange for en hund, som kommer for tæt på.
Hold din hund i snor. Og få andre til at gøre det
samme. Så er du med til at sikre trygheden!
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Smider du trygheden ud?
Aﬀald ved siden af containeren er ikke bare grimt. Det
udgør også en risiko for brand. Og det er en invitation til
rotter.
Få en til at hjælpe dig, hvis du ikke selv kan løfte aﬀaldet
op. Og find en anden container, hvis denne er fyldt. Så er
du med til at sikre trygheden.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Spænder du ben for
trygheden?
Sko i opgangen står ikke kun i vejen for naboerne. De
udgør en risiko for påsat brand og hindrer, at du og dine
naboer kan komme hurtigt ud, hvis det brænder.
Stil skoene indenfor i entréen – så er du med til at sikre
trygheden.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

En kæp i hjulet for trygheden
Cykler i opgangen står ikke kun i vejen for dine naboer.
De blokerer for, at du og dine naboer kan komme hurtigt
ud i tilfælde af brand.
Parker din cykel dér, hvor afdelingen har cykelparkering
(udenfor eller i kælderen), så er du med til at sikre trygheden.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Smider du trygheden ud?
En aﬀaldspose i opgangen er et kedeligt syn for naboerne. Men den udgør også en hindring for, at du og dine
naboer kan komme hurtigt ud i tilfælde af brand.
Bær din aﬀaldspose ned med det samme, eller opbevar
den i din egen bolig, indtil du skal ned ad trapperne.
Så er du med til at sikre trygheden.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Så er trygheden parkeret
Parker din bil eller motorcykel i god afstand fra boligerne. I tilfælde af brand eller hærværk kan en parkeret
bil forværre situationen.
Benyt de afmærkede parkeringspladser, når du parkerer
din bil eller motorcykel.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Tjek trygheden før tyven
Indbrud er altid en meget ubehagelig oplevelse og kan skabe
utryghed i et boligområde. Du kan følge en række råd for at sikre
dig bedst muligt mod indbrud.
Holde opgangsdøren lukket, og luk kun besøgende ind, som du
kender.
Tal med dine naboer og aftal eventuelt, at I tømmer postkasse for
hinanden, når I ikke er hjemme.
Boliger i stueetagen er særligt udsatte. Monter evt. en ekstra lås på
hoveddøren.
Læs flere råd om sikring mod indbrud på www.stopindbrud.dk

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

TRYGHED PÅ SPIL

Pust til trygheden
En bunke reklamer smidt ved postkasserne. Børn der
leger med ild. En barnevogn i opgangen. Det er alle
situationer, der udgør en risiko for brand.
Hold øje med hvad, der kan udgøre en risiko for brand
og giv ejendomskontoret besked. Hold altid opgangsdøren lukket. Og vær opmærksom på besøgende i din
boligafdeling. Så er du med til at sikre trygheden.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Husk de fem trin til en tryg bolig:

1.

Opgangen er en flugtvej – stil ikke cykler,
barnevogne, sko mv. her
Projekt Tryg Bolig
støttet af

2.

3.

4.

Gør livet svært for
Red liv hvis uheldet er Godt naboskab foreubudne gæster – hold ude – sæt røgalarm op bygger indbrud mv.
opgangsdøren lukket
– tal med din nabo

5.

Børn og unge kan også
tage ansvar – tal med
dine børn om rigtigt og
forkert – lær dit barn at
sige nej

