Det gode naboskab
Hos Velbo lægger vi vægt på, at vore lejere tager hensyn til hinanden og udviser godt naboskab. Vi kan naturligvis ikke
foreskrive hvordan, men al erfaring viser at bl.a. nedenstående tips kan bidrage:
1. Start med en hilsen
Det gode naboskab starter i det små. Sig hej til din nabo - dét at anerkende din nabos tilstedeværelse med en hilsen er
grundstenen i et godt naboskab og også tiden til en lille sludder er godt givet ud.
Du kan se den korte sludder som en langvarig investering, for den skaber en forbindelse mellem jer, der vil gøre jer mere
tolerante og rummelige overfor hinanden, hvilket er hovedingredienser i et godt naboskab.
2. Tal sammen
God kommunikation er nøgleord for det gode naboskab.
I er ikke længere fremmede for hinanden, hvilket gør det lettere at tale sammen og på den måde forebygge en række
konflikter.
3. Tag hensyn
Det er god nabostil ikke at spille høj musik eller i det hele taget at støje. Brug fornuften – når du behandler din nabo
godt behandler naboen også dig godt.
4. Sig pyt
Tolerance og rummelighed er som nævnt hovedingredienser i et godt naboskab. Lad de små ting gå og husk, at du
heller ikke er den perfekte nabo. Vær tolerant og accepter, at vi mennesker er forskellige – men trods det kan vi godt
komme ud af det med hinanden på en go’ måde alligevel.
5. Tilbyd din hjælp
Som naboer kan man få brug for hinanden. Hvis din nabo skal på ferie kan du fx tilbyde at vande blomster og tømme
postkasse. Det er både en go’ gestus, men også en sikkerhedsforanstaltning, der holder tyvene fra døren.
Det kan også være en god ide at udveksle mobilnumre, så I hurtigt kan få fat i hinanden, hvis I har mistanke om ubudne
gæster, en oversvømmet kælder eller andet.
HUSK
Det gode naboskab betaler sig. Så gå imødekommende og rummeligt ind i dit naboskab og gør din nabo til din allierede. I behøver ikke være venner, men accepter hinanden.

