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SJÆLLAND: Nabo.dk giver mulighed for et unikt sammenhold med naboer. Du kan også lette papirarbejdet i
din forening og spare penge på vinduespudseren.

Hold øje med tyven
via nyt fællesskab
STORKE
AF SANNE HELENE
HØJBJERG
Et helt nyt nabofællesskab
på nabo.dk gør det blandt
andet muligt for dig at få
hele dit nabolag til at holde
øje med indbrud i dit hus
og også for at spare penge
på vinduespudseren.
Du kan også nemmere
få styr på ejerforeningens
papirer og få skabt et sammenhold i naboskabet.
Alt det lover Nabo.dk,
der er et nyt koncept og
startet op i Ringsted som
det første sted i hele landet.
- Det er sådan set kun
fantasien, der sætter grænser. Man kan for eksempel lave fælles indkøb via
nabo.dk.
- Vi ser det i sommerhusområder, hvor man bestiller brænde. Der kommer en lastbil ti gange for
at levere ti gange.
- Det giver god mening
at samle det i én leverance.
Og man kan koordinere
bestillingen hos os, siger
direktør Jesper Buch-Rønne fra nabo.dk.
Man kan også sende en
sms, hvis ens kæledyr er
løbet væk, hvis man vil lave
legeaftaler eller arrangere
vejfester.
Sms'en går gennem
nabo.dk og sendes videre
til naboerne på vejen, i
grundejer- eller boligforeningen. Der også meget
papirarbejde og tid at spa-

PARRET

Storkeparret Ida og Emil i Gundsølille har siden 2004 udruget i alt 22 flyvefærdige unger, der modsat deres forældre alle er trukket sydpå i løbet
af sensommeren. De har dermed bevist, at det kan lade sig gøre at hjælpe
en trækkende bestand af storke tilbage til Danmark. Kom og oplev Ida og
Emil samt deres storkeunger i deres rede på toppen af en gartneriskorsten. Arrangementet er incl fødselsdagskage og kaffe.
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Direktør for nabo.dk, Jesper Buch-Rønne, ser på konceptet
om nabofællesskaber som noget helt unikt, der kan give
sammenhold og stoppe tyven. Som det første sted i landet,
er konceptet startet op i Ringsted. Privatfoto.
re, hvis man bruger nabo.
dk's muligheder for administrative opgaver, lover
nabo.dk.
Her kan man nemlig
lægge alle ting ind, så medlemmerne kan se det - år
efter år.

Nabovarsling
Thomas Bigum, der er ekspert i sociale medier, har
endnu ikke brugt det nye
sociale fællesskab nabo.dk,
men han tro på, at der er
et godt marked for idéen.

FÆLLESSKAB-FAKTA
◆ Nabo.dk er stiftet af Jesper Buch-Rønne i samarbejde med blandt andre Jesper Buch, en af
Danmarks mest succesfulde e-handelsiværksættere og manden bag blandt andet just-eat.com
◆ Nabo.dk er baseret i Odense, men opererer lokalt
over hele landet
◆ Konceptet er startet op i Ringsted som det første
sted i landet ved et tilfælde på grund af byens
størrelse og beliggenhed midt på Sjælland
◆ I Ringsted er der over 15 virksomheder tilmeldt
og mindst lige så mange aktive foreninger
◆ Derudover er Nabo.dk netop ved at starte op i
Næstved, Svendborg, Horsens, Midtjylland og
i Trekantområdet. Senere følger resten af landet
◆ Det er gratis for naboer at være med, mens virksomheder betaler for medlemskabet, da nabo.dk
markedsfører deres forretning blandt medlemmerne
◆ Alle kan tilmelde sig nabo.dk allerede nu - uanset
hvilken by man bor i
◆ For at være med i nabovarsling via nabo.dk skal du
dog have en alarm, der kan sende sms'er. Det kan
de ﬂeste.

Også selv om der er et utal
at muligheder for at finde
sammen i fællesskaber på
nettet:
- De folk i 30´erne med
egen villa, der er trætte af
det hype omkring Facebook er helt klart målgruppen for det her. - Det lyder
smart, konkret og brugbart, så markedet er der
helt klart. Succesen handler udelukkende om, hvor
mange penge, der bliver
brugt til markedsføring, siger Thomas Bigum.
Via nabo.dk er det også
muligt at få nabovarsling
- en udbygget og digital
udgave af det gammeldags
nabohjælp, vi kender fra
90'erne.
Medlemmerne på vejen
og i nabofællesskabet får
en sms samtidig fra nabo.
dk, hvis der er indbrud i
naboens hus, når alarmen
registrerer det.
På den måde kan hele
nabolaget måske være med
til at spotte de ubudne gæster, se nummerpladen og
hjælpe med opklaringen.
- Vi er det eneste sted,
hvor man kan koble sikring og sikkerhed sammen
med et socialt netværk. Det
unikke ved os er, at vi har
en masse tilbud, der er gratis for dem, der bor tæt på
hinanden, siger direktør
for nabo.dk, Jesper BuchRønne.
Nabo.dk pointerer, at det
selvfølgelig ikke er meningen, man selv skal forsøge
at fange tyven, hvis man
bliver varslet om et indbrud hos naboen. Blot observere og hjælpe med opklaringen. ■
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Store Valbyvej 264 . 4000 Roskilde

TILMELDINGSKUPON
STORKEPARRET

Navn:
Adresse:
Post nr../by:
Tlf.:
Tilmelding kan kun ske ved at udfylde kuponen
og sende den til Dagbladet Roskilde, Hersegade 22,
4000 Roskilde mrk. Storkeparret.
Medsend også frankeret svarkuvert.
Tilmelding er efter »først til mølle princippet«
Tilmelding senest 18. april Betaling efter
bekræftelse fra os og senest 25. april.
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