
Hvad hedder dine naboer i opgangen? Find ud af det, 
husk det. 

Den lokale café har lavet noget sejt. Fortæl dem, at du 
synes, det er fedt.

Tag en snak med naboen om det hyggelige i regnen, det 
smukke i sollyset og at efteråret er på vej.

Læg chokolade på naboens dørmåtte.

Smil til en nabo, der ligner, at hun eller han har brug for det.

Sluk cykellygterne, hvis naboerne har glemt at slukke dem. 
Hvor mange nåede du i dag? ______

Byt din plads i kassekøen med en, der ser ud til at være 
mere presset end dig. 

Du tænker, at ham ved fodgængerovergangen kører en fed stil, 
eller at hende i køen har smarte bukser på. Fortæl dem det.

Følelser kan være svære at sige højt. Skriv et postkort til en 
nabo, du godt kan lide.

Tag en snak med den nye nabo.

Sig noget rart til butiksekspedienten. Fx: 'Hey, du ekspederer 
vildt godt'. 

Du har garanteret oplevet noget fedt i dit nabolag på det 
sidste. Fortæl det på Facebook.

Sig godmorgen til alle, du møder på din vej. Også til hende, 
du ikke kender.

Hæng en sjov hilsen op i opgangen, i fællesvaskeriet eller på 
din nabos dør.

Skal du købe flødeboller? Byd også kassedamen på en.

Invitér din nabo på kaffe eller en halv øl.

Ryd op i skabene, på hylderne og i skufferne. Spørg om 
nogle i din boligforening eller dit nabolag kan bruge dit lort.

Er du ude at købe ind? Køb mælk med til naboen.

Hold en uformel nabobar. Sig alle skal tage det med, de 
helst vil drikke.

Måske din nabo også trænger til frisk luft? Spørg om han vil 
med ud at gå en tur rundt om søerne.

Er du god til at lave perleplader? Inviter naboens børn på 
krea-cafe nu på søndag.

Har du en sej pastamaskine, en fed sous vide eller en god 
vinkelsliber? Spørg om din nabo vil låne den.

Køb blomster, del buketten i to, gi' halvdelen til en nabo.

Hej nabo!
Vælg de 5 flinke gerninger, du bedst kan lide

... Eller find selv på noget godt at gøre for din nabo

Alle vil gerne have en flink nabo. Og det er faktisk også fedt at 
være en flink nabo - og så er det endda let.

Københavns kommne og forening Fucking Flink vil starte en 
nabobevægelse i København for at bringe naboer tættere 
sammen, skabe mere fællesskab og forebygge ensomhed.

Læs mere på www.hejnabo.dk


