
Elsker jeres initiativ, der 
bare flugter min holdning 
til, hvordan vi kan og skal 
omgå hinanden
1000 tak for jer - og det 
dejlige liv
Charlotte

Godt initiativ. Det betyder 
meget for ens trivsel, at 
man har det godt med sine 
naboer og der skal ofte ikke 
så meget til ud over et Hej 
eller en snak.
Maiken

Det var mega sjovt. Det 
gentager vi gerne
Bo



Hej Nabo! blev gennemført d. 23.-27. 
oktober (uge 43) 2017.

4.300 deltagere signede up til Hej Nabo! 

Der blev sendt 10 nyhedsbreve ud til de 
tilmeldte. Åbningsraten var mellem 73% 
og 47%.

858 meldte tilbage, at de havde gennemført 
mindst en Hej Nabo!-udfordring.

678 dokumenterede udfordringen med 
historier og fotos.

6 bloggere deltog i Hej Nabo! med hver deres udfordring:
lovecopenhagen.dk, urbannotes.dk, mortilmernee.dk, mamamaruska.dk, dortebak.dk, livingonabudget.dk

Nøgletal

idoflink.dk



42% 

32% 

23% 

Fokus på flinkhed

Hvad sagde deltagerne?
Vi sendte et spørgeskema ud før og efter Hej Nabo!-ugen. Her er nogle af svarene.

Hvorfor er du 
med i Hej Nabo?

Hvad fik du ud 
af at være med i 
Hej Nabo? 

Støtte 
naboskab 

som værdi

Det lyder 
sjovt

Fejre 
de gode 
naboer

Få nye 
venner

Øge 
trygheden 

Vinde i 
konkurren-
cerne

33%

8%

9%

11%

12%

27%

43% 

68% siger, at det er sandsynligt 
eller meget sandsynligt, at de vil 
melde sig til andre udfordringer 
på idoflink.dk i fremtiden.

Kampagnen havde en Net 
Promotor Score på 9, hvilket 
betyder at deltagerne vil anbefale 
Hej Nabo! til andre.

De største udfordringer var: Finde tid til udfordringerne. Huske at gøre det.

Mere fællesskab 

Mere sjov

Bedre humør



Engagement på Facebook

Før og under kampagnen lancerede vi 7 videoer på Facebook.

Vi postede 20 opslag på Facebook.



Sig hej til din nabo – 481 deltog Invitér på nabo-lasagne – 104 deltog
  Så at min nabo havde en ny    
frisure, jeg komplimenterede den. 

Og vi havde vores længste samtale 
nogensinde.

  Jeg hilste på min nabo foran 
  bygningen, vi bor i. Vi endte 

med at snakke lang tid og fortsatte 
snakken indenfor med en kop kaffe. Vi 
har altid haft et super godt naboskab 
i begge de to bygninger som vi hører 
til. Men det var længe siden jeg havde 
snakket med netop denne nabo. Så 
det var rigtig rart at få skubbet :)

  Bankede på hos naboen for at    
 høre, hvordan det gik, det endte 

med at jeg inviterede på kaffe. De kom 
til aften kaffe. Det var enormt hygge-
ligt. Ja det har jeg ikke gjort tidligere 
:-)

  Kære @Pia, @Peter, @Kathrine,   
@Mette, @Bjarke, @Linda,@ Lotte, 

Rasmus og Jesper      Jeg er så super 
glad og beæret over, jeg har så søde, 
flinke, hjælpsomme og rare naboer/
genboer/underboer. Det synes jeg lige 
I skulle vide.

  Jeg har inviteret 4 af mine naboer    
  til spisning - vi bliver 18 i alt, og 
jeg glæder mig helt vildt! Jeg opret-
tede en doodle-afstemning så jeg var 
sikker på alle kunne komme :-)

    Jeg inviterede 7 - en kunne ikke     
komme, men vi endte med at 

være 8 inkl. os selv. Dora var så sød 
at tage pandekager og is med - det 
var mega hyggeligt. Da de Gik blev vi 
enige om at mødes hos en af de andre 
til æbleskiver i december 

             livingonabudget.dk
          For et par uger siden fik jeg den 
fedeste forespørgsel. Fucking Flink 
vil sammen med Rema1000 nemlig 
gerne kigge nærmere på danskernes 
naboskab eller måske mangel på sam-
me. For hvor godt kender vi egentlig 
dem vi bor ved siden af, nedenun-
der, ovenover eller overfor? Og hvor 
meget energi gider vi danskere egentlig 
lægge i vores naboer? I forbindelse 
med kampagnen skulle jeg vælge en 
nabo udfordring. Jeg valgte derfor 
at invitere vores søde naboer over til 
tirsdagslasagne.

De fem udfordringer 



Få god nabo-samvittighed – 91 deltog Få super oplevelser med dine naboer – 96 deltog

De fem udfordringer 

Vi bor i et alment boligbyggeri og 
har derfor hverken vicevært eller 

administration, så vi skal klare alt selv, 
og der er altså ganske frivilligt og af 
og til et større stykke arbejde. Der er 
flere ildsjæle, men den person der gør 
et kæmpe stykke arbejde er Kim, der 
utrætteligt og konstant laver og gør 
en masse ting for vores forening. Han 
må være Sundbyvangs dynamo og 
så elsker han kaffe - så det er da en 
fantastisk præmie at få, hvis valget 
falder på ham.

Min nabo Allan er vejens og min 
dynamo, altid kan man regne med 

hans hjælp. Til stort og småt.

Torben og hans familie fortjener i 
den grad at vinde et års forbrug af 

kaffe, og jeg er sikker på han inviterer 
alle naboerne over for at få en kop 
sammen med ham!

Jeg fik nye naboer for ½ år siden. 
Så er man jo lidt nervøs for hvor-

dan det nu skal gå med hækklipning, 
støj og diverse naboting. Men alt er 
gået over forventning. Det bedste er 
dog at jeg bliver inviteret ud at gå et 
par gange om ugen sammen med den 
nye nabokone og deres hund. Det har 
givet mig så meget mere livskvalitet 
og jeg kan vise hende området vi bor i 
og vi får talt om alt muligt. Hun fortje-
ner at få kaffe i spandevis for at have 
givet mig den livsgave.

  Jeg vil give begge billetter til    
  Kasper og hans søn. De er mega 

boldtossede og går op i dit med liv og 
sjæl. Kasper og Rikke er begge under 
uddannelse og har hus, børn og biler, 
så de har ikke så meget luft i økono-
mien. Jeg ved, at de vil blive ovenud 
begejstrede og evigt taknemmelige. 
Christian, deres søn, er 6 år, og spiller 
selv. Han råber altid resultaterne og 
hækken og er pavestolt når de har spil-
let kamp og han har scoret. For ham 
ville det være bedre end juleaften. Jeg 
ville blive så lykkelig, hvis jeg kunne 
give dem den oplevelse.

Jeg synes, at Albert og Aksel 
er de to værdige kandidater. 

Jeg har været i Barcelona, på Camp 
Nou med dem. Albert havde lavet en 
Messi-hjelm og da spillerne løb ud på 
banen, vendte Messi sig om og hilste 
på os. Det var kæmpe stort!

Jeg inviterer hele blokken, hvis der 
er nok billetter

Tænker, at vi sender ’drengene’ til 
fodbold, mens vi piger hygger os 

derhjemme (læs tapas og rødvin)

+ 19 på Facebook

I vores grundejerforening, er der 
er fodboldhold. - det er de ’unge’ 

fædre, drenge, mænd, drengerøve, 
som i sommerhalvåret mødes på bold-
banen på vores legeplads og 
spiller fodbold en 1 times tid en gang 
om ugen. Det er et fantastisk initiativ, 
at naboer kan mødes, få sved på 
banen og føle sig som Bendtner, 
Eriksen og Zanka. De har fortjent at 
se de virkelige stjerner i aktion! Det er 
god stil i nabolaget - og giver 
sammenhold og godt naboskab.



Hold en Nabobar – 86 var deltog
Vi inviterede alle vores mange 
naboer til ølsmagning i går. Vi 

var omkring 40 voksne. Hver familie 
kom med mad/kage/kaffe til det antal 
personer de mødte op. Alt maden/
kage osv. blev sat på et stort tagselv-
bord, det var en kæmpe succes :) Efter 
maden gik vi i gang med ølsmagnin-
gen, hvor der var stor enighed om at 
den mørke - dark et eller andet ;)- var 
den bedste. Derefter fik vi kaffe og 
kage, og hvad folk ellers havde med af 
diverse drikkevarer :) Det var en super 
dejlig og en hyggelig aften.

Jeg synes det har været lidt 
grænseoverskridende at invitere 

på nabobar. Det nemme er at invitere 
dem man plejer at ses med- udfordrin-
gen var at invitere dem man IKKE ple-
jer at tale med. Tak til FFlink fordi de 
udfordrede mig og tak til Albani, fordi 
det blev liiiidt nemmere at invitere folk 
på nabobar, når jeg var så heldig at 
have et lækkert ølsmagningssæt. Vi 
inviterede hele gården- alle blev glade 
(og nogle blev meget overraskede) og 
de som ikke kunne komme takkede 
for muligheden! ølsmagningen var 
en herlig ”ICE-breaker”- også for dem 
som ikke drak øl! Vi havde regnet med 
en bar på en times tid- de sidste gik 
efter 5 timer! Vinderen af ølsmagnin-
gen blev Citra Wittbier - tæt forfulgt af 
Albani Dark Ale! Vi har SÅ meget fået 
mod på at invitere på nabobar igen en 
anden gang!

Jeg har oprettet en Facebook-gruppe for hele 
vejen og derefter lagt halloweeninvitationer ud i 

samtlige postkasser, hvor info om Facebook-gruppen 
ligeledes blev nævnt. Der er flere der nu er medlem i 
gruppen, hvor der er korrespondance om fredagsbaren 
på fredag, halloweenarrangementet, rengøringshjælp 
mv. Folk glæder sig til at ses in real lige lige om lidt ;-)

Vinder 
af de 10.000 kr. 
Josefine Berg

De fem udfordringer 



Nabohistorier og diplom

Nabohjælp modtog 260 nabohistorier.
6 historier vinder en romkuglekage.

Som helt ny-tilflyttet mødte jeg min nabo over 
altanen. Vi hilste kort og ikke andet. 

Efter et par uger skulle jeg have internet installeret og 
spurgte ham om hjælp. Internethjælp blev til venskab 
og endte i kærlighed 

Efter et par år flyttede vi sammen, og for at undgå at 
gå fire etager ned og fire etager op for at komme ind 
i naboopgangen lagde vi en stige fra den ene altan 
til den anden og skubbede kasser og møbler over via 
stigen. I dag, 15 år efter, er vi gift og har to børn”

Alle deltagere har modtaget et 
Hej Nabo! - diplom

YES
Du gennemførte Hej Nabo! 2017

HVOR ER 
DU SEJ!

  D
u er den nabo, alle gerne vil ha’  

  En national nabo-challenge for f i
nke nab

oe
r 



Kommende kampagner på idoflink.dk

   JOMO, uge 4, 2018

   Flink Challenge, uge 15

   Hej Nabo!, uge 18, 2018

 

    

Joy Of Missing Out

Hvad sker der, hvis vi kollektivt bestemmer os for – bare et 
par dage – at holde nallerne fra Facebook, Netflix og alle 

de andre digitale tjenester? Hvad mon vi sætter i stedet for 
timerne foran skærmene? Og kan vi overhovedet bryde den 

vane, der er blevet en så stor del af vores hverdag? 

Hvordan bliver det os, der styrer teknologien, 
og ikke teknologien, der styrer os?


