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Viktig information angående senaste 
tidens inbrott i föreningens källarlokaler 

Kameraövervakning 
Med anledning av de återkommande källarinbrotten, stölder och problem med att 
obehöriga uppehåller sig i källaren nattetid har styrelsen beslutat att införa 
kameraövervakning i källaren på Hertigvägen 8-18. Syftet med kameraövervakningen är 
dels att avskräcka och dels att underlätta utredning vid nya inbrott.


Vi kommer följa datainspektionens vägledning för kameraövervakning: 

• Det inspelade materialet sparas i högst 3 dagar och raderas därefter automatiskt om 
ingen incident har inträffat.


• Inspelning kommer endast ske i källarutrymmet till Hertigvägen 8-18, ingen inspelning 
kommer ske i våra trapphus eller vid entréer till trapphusen.


• Inspelning kommer endast ske nattetid 00:00-06:00, det vill säga efter tvättstugor och 
torkrum har stängt. Detta för att minimera hur kameraövervakningen påverkar oss som 
bor här.


• Det kommer skyltas tydligt vid ingångar till källaren och skyltningen utformas enligt 
datainspektionens rekommendationer.


Övriga beslut och åtgärder med anledning av inbrotten 
• Styrelsen har beslutat att boende ansvarar för att sitt förråd är försett med ett 

fungerande lås. Annars ges styrelsen rätt att låsa förrådet tills vidare. Detta då det 
förekommit att inbrottstjuvar och andra obehöriga uppehållit sig/gömt sig i tomma 
och/eller olåsta förråd dagtid för att därefter begå brott nattetid.


• Befintlig skyltning med budskap likt “dörren skall hållas stängd” ses över och 
förbättras.
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Tillsammans kan vi försvåra för tjuvarna 
Genom att se till att våra förråd har kraftiga lås och haspar gör vi det svårare för tjuvarna 
att bryta sig in och ökar chansen att de upptäcks och tvingas avbryta. Hänglås i SBSC 
Klass 2 är säkerhetstestade och certifierade av Svenska Stöldskyddsföreningen och 
rekommenderas för låsning av källare- och vindskontor i flerfamiljshus.


Se till att dörrar går i lås och släpp in inte in obehöriga 
Känn på dörren efter den har slagt igen, så att den verkligen har gått i lås. Det har hänt att 
man ställt om dörrstängarna så att det ser ut som att dörren går igen trots att den 
fortfarande är öppen. Var försiktig med att hålla upp dörren till människor du inte känner 
så att du inte släpper in obehöriga i våra hus.


Exempel på Klass 2 certifierade lås: Exempel på Klass 2 certifierade haspar:

Abloy PL330 Abus Granit 125

Abus 88/50 Anchor 901

Anchor 620


