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Securitas – avtal gällande bomiljöbevakning 

Då vi haft en hel del villainbrott i vårt område har vi från styrelsens sida diskuterat vilka 

åtgärder vi kan vidta för att försöka få ett stopp på detta.  Vi har varit i kontakt med 

närpolisen och vi skall försöka att förstärka vårt engagemang av grannsamverkan.  De har 

däremot inte resurser att t ex bevaka vårt område eller komma till oss om vi observerar 

obehöriga personer eller busliv eller dylikt. 

Därför har vi kontaktat Securitas och träffat dem och diskuterat vår situation. Vi har tagit 

beslut att teckna avtal med Securitas på ett år. Vi vill att alla skall ha ett tryggt och trivsamt 

boende och från styrelsens sida anser vi att vi måste försöka få ett stopp på inbrottsvågen 

hos oss. Som ni kanske redan har sett har Securitas satt upp en del skyltar för att det också 

skall synas utåt att området är bevakat.  De kommer att finnas i vårt område ett flertal 

gånger per dygn. Har du speciella önskemål – berätta det för oss.  

Avtalet vi tecknat är en s k bomiljöbevakning. På nätterna patrullerar de med hund i vårt 

område. Bilarna parkeras utanför.  På dagtid patrullerar de utan hund om inte annat behov 

uppkommer. Detta innebär också att om du ser några obehöriga personer i området ringer 

du till 0706-44 36 15 så kommer de inom fem (5) minuter. Man kan också ringa till deras 

växel, som är bemannad dygnet runt, på tel 010-470 10 00. Detta telefonnummer står även 

på de skyltar som finns uppsatta på en del platser i vårt område. Bomiljöbevakning innebär 

också att om du vill ha ledsagning hem från tunnelbanan kan du ringa dem. 

Securitas erbjuder mer tjänster i form av trygghet. Mer finns att läsa i bilagorna här på 

hemsidan. 

Securitas erbjuder också larmutrustning till ditt eget hem. Vi bilägger även detta erbjudande. 

Tillsammans med denna information finns också ett klistermärke som vi ber dig sätta upp på 

ytterdörren/fönstret/altandörren. Vill du ha fler klistermärken – hör av dig styrelsen så får 

du flera. Det går bra att maila till styrelsen@ribegatan.se. 

Varför gör vi nu detta? Jo, för att vi vill må bra och sova gott om nätterna. 

Vill du vara med i grannsamverkan – maila till styrelsen. Vår kontaktman i grannsamverkan 

är Urban Näsgårde. 

Våra garage 

Våra garageansvariga vädjar till er alla att öppna och stänga garagedörrarna med varsamhet. 

Vi har haft mycket problem med dörrhållarna, framförallt i garage 105 och 109. Dessa skall 

nu bytas ut mot kraftigare konstruktioner. Samtidigt vill vi be er att köra in och ut försiktigt 

och vara rädd om våra garagedörrar.  En liten påminnelse – stäng garagedörrarna efter dig! 
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