Information från styrelsen

Hej alla medlemmar!
Som ni säkert uppmärksammat skedde nyligen ett lägenhetsinbrott i vår fastighet. Det var med stor
sannolikhet en professionell liga som genomförde inbrottet. Ingen människa kom till fysisk skada
men ägodelar till ett större värde gick förlorade.
Som ett steg för att förebygga inbrott i framtiden kommer vi inom kort att byta ut koddosorna vid
ytterdörrarna och ersätta dessa med kodlås. Därefter måste man ha passerkort/nyckelbricka för att
ta sig in genom porten, eller använda sin vanliga nyckel. Besökare får knappa in en kod varvid
lägenhetsinnehavaren rings upp och kan därmed öppna porten via telefon. Styrelsen kommer även
se över möjligheten till kameraövervakning i portarna.
Lägenhetsdörrarna som installerades i huset på 1990-talet är inte av särskild hög säkerhetsklass. De
är relativt enkla att ta sig igenom utan nyckel. En del av er har redan bytt till säkerhetsdörr eller
kompletterat med gallergrind, men för oss som saknar detta skydd avser vi göra en upphandling av
säkerhetsdörrar. Inköp och montering av säkerhetsdörr är något varje enskilt hushåll får bekosta men
om vi är flera kan vi eventuellt få ner priset. Indikativa offerter visar att en bra säkerhetsdörr (klass 3)
kostar cirka 45 000 kr, inklusive montering.
Är ni intresserade av att delta i denna upphandling, hör av er snarast till Ingvar Falconer på
ingvar@falconer.se eller 073-914 0230, dock senast den 10 november. Anmälan är inte bindande, ni
beslutar själva om ni vill köpa dörren. Om ni väljer att köpa säkerhetsdörr på egen hand ska dess
yttre utseende inte skilja sig från befintliga lägenhetsdörrar.
Vi uppmanar alla medlemmar att vara vaksamma vad gäller okända människor som rör sig i huset –
fråga gärna en gång för mycket vilka de är och vem de ska besöka.
Se gärna över er hemförsäkring. I de vanliga hemförsäkringarna saknas skydd för åverkan på
lägenhetsdörr, men sådant skydd kan ofta läggas till (brukar då kallas Hem och
Bostadsrättsförsäkring). Se även till att dokumentera värdesaker på sådant sätt som ert
försäkringsbolag rekommenderar.
Slutligen, vi har nu en hemsida: www.bfdobeln.se. Där kommer vi publicera användbar information.
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