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Informasjon til beboerne nr. 1 november 2017 
 
 
 
 
 

Tre innbrudd i Digranesveien fredag den 3. 
 
Innbruddene har vært i 1. etasje i nr. 17, 25 og 27, alle fra hagesiden gjennom skyvedøren. 
Det er skader og stjålet verdier for store summer. Tyvene har kommet seg inn fra et område 
som ikke har kameraovervåking. 
 
Det kan virke som om beboerne som er forulempet, er overvåket forut for innbruddene. 
Beboerne forlot leilighetene mellom kl 17 og 19 og tyvene slo til i dette tidsrommet. 
 
Det er første gang vi har hatt innbrudd av denne art hos oss. Styret mener at vi skal føle oss 
trygge hos oss og har gjennomårene gjennomført flere tiltak. Spesielt gjelder det belysning av 
mørke områder på hagesiden av lavblokkene samt montering av videokameraer på strategiske 
steder. Dette har skjedd i samarbeid med rådgivere fra Nokas. Styret må nå vurdere om det er 
hensiktsmessig med kameraer på hagesiden av lavblokkene. Det kan være at det kan ha 
motsatt effekt fordi det vil virke som inngrep i privatlivets fred. Vi vurderer det. 
 
Hendelsen fører til at den enkelte beboer, spesielt på bakkenivå i lavblokkene, bør vurdere sin 
egen opplevde sikkerhet ved å gjennomføre tiltak som for eksempel innbruddsalarm. Husk 
alltid å ha skyvedøren låst, ikke bare lukket, når du ikke her hjemme. Alle beboere generelt 
må følge med hva som foregår her. Aldri lås inn personer i oppgangen som du ikke kjenner 
identiteten til.  Sjekk at ikke dører står ulåste eller på gløtt som fører til/fra fellesområder. For 
eksempel døren ut mot 6-kanten i lavblokkene. Ikke ha hoveddøren stående ”på kroken” uten 
kontinuerlig oppsyn. 
 
Forut for disse innbruddene har styret bevilget midler til oppgradering av eksisterende 
kameraer og belysning i en av 6-kantene i lavblokkene som et prøveprosjekt. 
 
Vi håper at vi kan gå den mørke årstid i møte med følelsen av at styret gjør det vi kan for å 
ivareta beboernes sikkerhet. 
 
 
Styret 


