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Altandörren – en svag punkt
Altandörren är ofta en svag punkt på våra hus. Många har en glasruta och de ligger
många gånger insynsskyddade. Tjuven slår hål i rutan, sticker in handen, öppnar
dörren och tar sig in i huset.
Här kommer några brottsförebyggande tips för altandörrar.
 Se till att din altandörr har lås med nyckel, så att det inte bara är att slå in rutan
och öppna med handtaget.
 När du har lås på altandörren, se till att hålla dörren låst och låt inte nyckeln sitta
i låset.
 Äldre fönsterdörrar med täckt nederdel har oftast mycket dåliga inbrottsskydd.
Den täckta dörrspegeln kan lätt sparkas in. Ett billigt och enkelt sätt att förstärka
denna typ av altandörr är att förstärk den med 1 mm tjock stålplåt. Se exempel
bifogad bild.
 Spanjoletterna på gamla dörrar sitter oftast bara i karmen med några millimeter.
Det är lätt att öppna dörren med en skruvmejsel.
Lösningen är att montera en så kallad C-list på dörren. Det är en metallist som sitter
på utsidan och förhindrar att man kan bryta sig
in genom dörren.
 I ett glasparti med skjutdörr är det bra att lägga en regel i spåret till dörren på
insidan partiet, då går inte dörren att skjuta i sidled
och obehöriga kommer inte in på din glasade altan. Se exempel infogad bild.
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Snällsäkra dina knapptryck med Fulfiltret
Varje dag blir barn och unga kränkta via mobil, surfplatta eller dator. Kränkningar
som sårar och i värsta fall leder till utanförskap. Förutom
stora samhällskostnader innebär det förstås också psykiskt lidande och osäkerhet
hos den drabbade. Därför har Länsförsäkringar skapat
Fulfiltret, en app som snällsäkrar dina knapptryck.

Till Fulfiltrets kampanjsida
Med vänliga hälsningar
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Tips från Villaägarna
Gräsmatta: skötselråd för alla
ambitionsnivåer
Tycker du att gräsmattan är ett
nödvändigt ont och störs inte av lite
mossa? Eller är du beredd att lägga tid på
att sköta om den? Vår trädgårdsexpert
Henrik Bodin har tipsen för alla
ambitionsnivåer!
Bästa gräsmattan för dig
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Solceller – bra eller dåligt?
Det blir allt mer populärt att installera solceller. Men hur lönsamt är det, och vilka för- och
nackdelar finns?
Är solceller något för dig?
Med vårljusets återkomst kan det vara dags att se
över insidan av huset. Vi hjälper dig att lägga
energi på rätt åtgärder.
Städa rätt och lätt

Tips: så vårstädar du huset enklast
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Stöldskyddföreningen informerar
Premiär för ”Stoppa tjuven” ”Tänk som en tjuv” SSF lanserar 10 filmer om vardagsbrott.
Läs mer på SSF:s hemsida
http://www.bwz.se/ssf/b.aspx?l=dd80d201-5c72-42aa-b80d7d068e102da9&r=69107&rcrc=AC637603

