Några exempel på bra åtgärder som genomförts
Efter 3 inbrott i en brf 2015, där det var tydligt att gärningspersonen använt låsslunga och ev. dyrkat upp överlås,
erbjöds boende i föreningen att köpa låskåpor som ett bra komplement att skydda sig mot denna typ av inbrott.
Ca 80 st nappade på detta. Äldre och boende, som var osäkra på hur man monterar detta fick hjälp. Det tar ca 3-4 minuter
att montera en kåpa om man gör enligt anvisning som skickades med. Kostnad-ca 300 kr. Brotten avtog helt.
Kostar under 300 kr.

Tillverkarnamn
dolt

MONTERING AV LÅSKÅPA
Öppna dörren, håll emot låsringen på utsidan
så att den inte lossnar. Bra att vara 2 som hjälps åt
eller att du sätter en tejp som håller fast utsidans låsring
då du monterar.
Skruva loss vredet och ta ut det. Ta ur skruvarna .

Om låsringen lossnar så skall
den sitta rättvänd. Det står upp
på ringens insida.

Placera kåpan på plats sätt på vredet i spåret,
håll ihop och sätt dit en skruv i taget. Skruva lite
löst först så att du kan justera innan du drar åt
(lagom hårt).
OBS! Hålen sitter inte i mitt/centrum! Det skall
monteras så att skruvhålen är lite över centrum!

Tejptips!
Ca 15 cm silvertejp eller
liknande fästes utanpå
för att hålla kvar den utvändiga
låsringen under monteringen.

Bra försök, men lite bättre kan det vara!

Klättringsbart

Byggställning skall vara anordnad så att den ej är klättringsbar. Den kan vara igenbyggd
eller försedd med stegar som fälls upp och ”låses fast för natten”. Att ha larm är möjligt!

Så här ska det se ut!
• Inplankat så att inget går att klättra på.
• Larmat.
• Taggtråd för att minska inklättringsrisk.

Brytskydd i form av u-list

Digitala låssystem med bricka inte kod

IR sändare

Om du hör något misstänkt i trapphuset!
•
•
•
•
•

Kontrollera i dörrögat, om du inte har det så lyssna på vad som händer--Om det kommer från annat våningsplan- öppna dörren försiktigt och lyssna--Ring polis 112 om du misstänker att det pågår inbrott eller annat pågående brott--Var diskret och påkalla inte uppmärksamhet i onödan- (varna inte gärningsmän)--Om du inte ser något i dörrögat men hör ljud ”gärningsmän kan ha tejpat för” ring 112 diskret,
delge information direkt till anländande polispatrull.

Om ni hör obekant ljud mm så kan skadan redan ha skett, dörr sönderbruten. Det är då viktigare att ni snabbt
och diskret ringer 112 till polis, lyssna, observera också gatan om möjligt, registreringsnummer på fordon,
ev signalement på gärningsmän och i vilken riktning de försvann. Vinsten kan bli ett gripande av tjuvar som
då inte kan begå fler brott i närtid.
Tänk också på din och andras säkerhet! Försök inte ingripa då farliga brytverktyg mm finns i händerna på
personer som inte vill bli gripna.

Normalt ”tittöga”

”Insidan”
1 tryckknapp
AA-batterier

Lins

Fotograferad skärm
med mobiltelefon

POSTLÅDA/ SKYDD FÖR INSYN OCH LÅSSLUNGA:
Med denna lösning kan man slopa låskåpa och använda hemmaläge
eller bortaläge med nedfälld lucka så att posten faller ut på golvet.

STEL DÖRRSPÄRR:
Spärren ska alltid vara på då du öppnar för okänd,
ej kontrollerat ärende mm.

Fler brottsförebyggande åtgärder
Detektorslampa 5-8 meter
ca 200 kr i butik

”Dummy” kamera
ca 70-150 kr

Radio med lite lagom ljud

Timer för belysning

Ev. larmanläggning!
Samverka med vaksamma
grannar!

Kontaktväg till polis
ANMÄLA ELLER TIPSA POLISEN! Gå in på polisen.se och följ nedan anvisning. Du kan också
söka tillstånd, pass och söka hittegods mm.

Klicka på tipsa polisen,
eller annat alternativ.
Polisanmälan mm.

Klicka vidare på tipsa--

Välj område/region

Skriv här och bifoga dok och filer nedan mm.

Viktiga telefonnummer
112

Akut hjälp vid överhängande fara, sjukdomsfall, brand,
pågående brott

113 13

Information vid olyckor och kriser (samlad information från
olika myndigheter)

114 14

Polisens nummer vid icke akuta händelser, anmälan, tips
mm

1177

Sjukvårdrådsgivning på telefon

Felanmälan Huddinge kommun
08-535 301 00, https://www.huddinge.se/stadsplaneringoch-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/
ELLER ladda ner appen ”felanmälan Huddinge”.
Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra
allmänna områden.

Blåljuskod!!
Förenklar tillträde till fastigheter
för polis och räddningstjänst.
Denna dekal kommer snart kunna beställas via oss OM det finns intresse
för detta i Huddinge.
Samarbetet går ut på att de som gått med i grannsamverkan
eller kontaktar oss på annan väg ordnar en extra
portkod som är fast dygnet runt och är hemlig (ändras ej).
De skickar in koden till oss som vidarebefordrar till polisens
ledningscentral. Räddningstjänsten (brand och ambulans informeras också)
Det är inget krav att vara med i grannsamverkan.
Kontakta kommunpolis Anna Schelin; anna.schelin@polisen.se
010-56 465 12

Kameraövervakning
Ett exempel på hur det kan se ut
Policydokument för kameraövervakning till föreningens medlemmar.
Anledning/syfte bör beskrivas och varför man har behov, återkommande brott trots förebyggande åtgärder mm.

Länsstyrelsen /Datainspektionen.
Gå in på deras hemsidor och läs om krav för att kunna få tillstånd, i vissa fall som garage kanske det inte är krav på tillstånd eller
anmälan.

Regler för hantering av inspelat material.
Utse ex två personer som har befogenhet att kontrollera inspelat materiel vid misstanke om brott. Polisanmälan skall göras och
efter det kan inspelat avsnitt bifogas till utredningen. I normalfallet kan film/bilder lagras i en månad.

Kameraövervakningslagen (2013:460)
23 § Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får bedrivas utan samtycke om
1. övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål, och
2. övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad, med särskilt beaktande av hur
övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska
övervakas.
24 § Den som bedriver kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde ska se till att:
Övervakningen sker endast sker endast för särskilda och berättigade ändamål.
Ändamålen med övervakningen dokumenteras (policydokument) och
Övervakningen inte sker i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen med övervakningen.

Styrning med bricka eller fjärrkontroll.
För att undvika öppning av hela porten så kan man
välja att ha både bricka och fjärrkontroll. Ett bra val om
man har externa hyresgäster/besökare i fastigheten,
för att undvika hel portöppning när endast en person
ska passera.
Man har också möjlighet att förkorta
öppningstid av port.

Inbyggd kamera i metallhölje med bultar

Garageinfarten, vinkeln skall utesluta identifiering av förbipasserande personer!

Utpassering ej möjlig utan fjärrkontroll eller bricka, och bilen
skall stå med ett hjul i rutan (tyngd –avkänning).

Vad mer kan man göra för säkerhet och ordning?
-Brandvarnare i trapphuset
-Brandsläckare i trapphuset
SBA Systematisk brandskyddsarbete:
-En skyldighet för brf att bedriva i fastigheten! det handlar om att tillse
att utrymningsvägar är fria, att det ej finns saker i trapphus som blockerar eller
är brännbart, ex dörrmattor byggmateriel mm.
-Kontroll av brandvarnare, nödbelysning, fria rökluckor (ej överplogade eller
belamrade med gods). Läs mer på nätet SBA.
Man kan engagera några boende att hjälpa till med lite koll på detta,
ex trapphusuppdrag. Koll på låsfunktioner, dörrar mm.
Övrigt:
Cykelrum och cykelställ kan behöva inventeras med jämna mellanrum. För ordning
trivsel och tillgänglighet för de som använder cykeln ofta. Skapa plats för användare!.
Många cyklar kan vara ”vrak” sedan många år, ev har ägaren flyttat och lämnat kvar
cykel mm för att slippa kasta bort. De som ej är flitiga användare kanske kan förvara
sin cykel i sitt förråd eller annan plats ni anser lämplig. Informera boende om att
rensning görs, ”cyklelskrot” kan kastas bort efter ex 3 månader, med påminnelse
om att boende skall ta hand om cykeln. Det skall informeras noga och ges bra med
tid att åtgärda (ev kan personer vara bortresta längre tider mm.)
Det finns många åtgärder som kan engagera boende, nyttja den engagerades
Intresse och starta gärna upp grupper som kan få uppdrag att driva frågor.

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!
Insp Anna Schelin

Kommunpolis
Lokalpolisområde Huddinge
Ansvarig för Grannsamverkan och Grannstöd
Anna.schelin@polisen.se Kontorstfn: 010-56 465 12
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