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Uden unødig inddragelse af politi, hegnssyn, kommune, afdelingsbestyrelse i din boligforening eller hvem du
nu ønsker skal hjælpe dig ud af din nabokonflikt. I denne bog giver jeg dig redskaberne.

Bogen er fuld af anvisninger til, hvordan du bringer dit naboskab væk fra fjendtlighed og nyttesløs kamp og
hen imod en effektiv løsning af konflikten og et godt naboskab.

Bogen er skrevet til alle naboer. Til dig, der er ved at miste håbet og troen på, at du selv kan løse din
optrappede nabokonflikt. Til dig, der ønsker at afværge konflikten, du har under opsejling med din nabo. Og
til dig, der er ved at realisere alle dine ivrige boligdrømme i en ny bolig med nye naboer omkring dig og hvis

nye naboskab af alle naboskaber er i størst fare for at udvikle sig til en konflikt.
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