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Ett tryggt Finnboda!
Finnboda omfattas av 12 bostadsrättsföreningar och ett antal företag. Vi har tillsammans
tagit fram lite information till dig som bor här i området. Syftet är att vi tillsammans ska
bibehålla en trygg och säker bostadsmiljö och förebygga brott, där alla gör vårt yttersta för
att bidra till det.
Vi är stolta över vårt område och har förhållandevis väldigt låg brottslighet, men det har
förekommit en del inbrott, stölder och tillgrepp på bilar, mm. Tillsammans kan vi göra
mycket och vi har sammanställt några punkter nedan som vi hoppas ska vara gemensamt
för oss alla.
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Se till att portar och dörrar hålls stängda och låsta. Ser du en uppställd port utan
aktivitet - stäng den
Undvik att lämna ut din portkod (kommentar från Brf Saltsjö Vy: Föreningen
använder inte portkod, vi har porttelefon, där besökande ringer upp för att bli
insläppt). Gå, om möjligt, ner och möt upp ev bud och leveranser vid porten. Släpp
aldrig in någon i din port utan att först fråga vem de ska besöka
Byt kod med jämna mellanrum inom föreningen (kommentar från Brf Saltsjö Vy:
Föreningen använder inte portkod, vi har porttelefon, där besökande ringer upp för
att bli insläppt).
Se dina nycklar och taggar som värdehandling och anmäl omedelbart ev. förlust till
den som ansvarar för spärrning.
Alla föreningar uppmanas att ansluta sig till ”blåljuskod” så att utryckningspersonal
alltid har möjlighet att komma in i fastigheten
Vid in- utpassering i garageportar – stanna/kontrollera att porten går igen ordentligt
utan att någon obehörig smiter in
Meddela din förening/styrelse om du ser några brytskador på portar eller till förråd.
Hälsa gärna på dina grannar i trapphuset och närområdet. Det skapar gemenskap och
trivsel och gör oss mer uppmärksam på ev obehöriga
Alla föreningar har lite olika boenderegler. Ta reda på vad som gäller i just din
förening och håll dig uppdaterad kring information och ev nyheter
Tipsa gärna Polisen (www.polisen.se eller tel 114 114) om du ser något som skulle
kunna hjälpa till att upptäcka, förhindra eller utreda brott. Tips från medborgare är
avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet och se helheter i ett
brottsmönster

Tills sist hoppas vi att du trivs bra här i Finnboda och att trygghet och vänlighet
ska vara en gemensam nämnare för oss alla
hälsar föreningar och företagare i Finnboda Hamn

