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Information från Styrelsen, januari 2018 

Till att börja med vill vi önska alla en god fortsättning på det nya året! 

Inbrott Tyvärr har vi råkat ut för nya inbrott under den senaste månaden. Strax före jul hände det 

igen. Den här gången tog man sig in i två lägenheter i samma länga genom att bryta upp altan-

dörren. Båda dörrarna blev mycket skadade vid brottet så inbrytningen kan inte ha skett ljudlöst. 

Den senaste tidens inbrott visar att vi inte är förskonade från inbrott, varken på framsidan av våra 

hus eller på baksidan och att inbrott mycket väl kan ske mitt inne i området.  

Om du vill förbättra ditt skydd mot inbrott rekommenderar vi att du läser informationen på polisens 

hemsida  https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/  

Där finns råd om hur du kan minska risken för inbrott. Några exempel ur broschyren:  

En väl fungerande grannsamverkan är ett av de bästa sätten att hålla tjuven borta. Då hjälps vi alla 

åt och håller uppsikt över varandras hus och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Om 

man ser någon/några man inte känner igen är det bra att fråga om de söker någon. Ha lampor och 

radio på timer som går på vid olika tider och tala om för grannarna när du reser bort. Be någon ta 

hand om post, skotta snö och klippa gräs etc.   

Det är bra att ”tänka som en tjuv”. Inbrottsrisken är större på insynsskyddade tomter. Ju mer 
skyddade dina uteplatser är med buskar etc, desto mer ostört kan en inbrottstjuv jobba. Ha gärna 
utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid ytter- och altandörrar.  

Kontrollera att du har lås av god kvalitet. Du ansvarar själv för lås i ytterdörr, altandörr och fönster.  

Om du råkar ut för inbrott 

• Gör en polisanmälan. Rör så litet som möjligt innan polisen kommer och undvik att gå in i de 

rum som tjuvarna varit mest i.  

• Informera samordnaren för grannsamverkan om att du har haft inbrott så att övriga i 

området kan varnas.  

• Vid reparationer efter inbrott gäller att du själv ansvarar för lås i fönster och dörrar, för ytter-

dörren med karmar, för glas i fönster och altandörrar samt för alla skador inne i lägenheten. 

Det innebär att du själv måste ordna så att uppbrutna dörrar eller fönster går att 

stänga/låsa. Reparation eller byte av ytterdörren måste du också själv ordna. Föreningen 

ansvarar för reparation/byte av skadade fönster och altandörrar så vid skador på dem skall 

du kontakta styrelsen. Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Protector 

som du kan få ersättning från för dina kostnader. Du hittar försäkringsbeskedet på 

föreningens hemsida.   

 

Pantförskrivning Vi vill påminna om att pantförskrivning hanteras BOA på Riksbyggen så det är 

alltid till dem du skall vända dig om du behöver påskrift i pantförskrivningsärenden. Se information 

på föreningens hemsida. Om du inte hittar direkt – använd sökfunktionen. 
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