CASE
STUDY

Kolbotn
Terrasse 23

Utrygghet ble snudd til trygghet for sameiet Kolbotn Terrasse 23
Etter en rekke tyverier fra garasjeanlegg og uønskede besøk hos beboere, valgte Kolbotn Terrasse 23 å
etablere kameraovervåking for sitt sameie. Den preventive effekten, muligheten for sporbarhet på
opptak syv dager tilbake i tid, sammen med nye rutiner for avlåsning har snudd utrygghet til trygghet.

BAKGRUNN
Styret og beboere i sameiet
Kolbotn Terrasse 23, sentralt i
Kolbotn sentrum, hadde sett seg
grundig lei av tyverier, hærverk og
uønskede besøkende. Etter at
beboere ble frastjålet verdier av
uønskede besøkende på dagtid,
besluttet styret at noe måtte
gjøres for å bedre sikkerheten i
sameiet. Området er blant annet
belastet med mange narkomane.
LØSNING FRA STANLEY SECURITY
Sameiet er lite og oversiktlig med
en fast teknisk ansvarlig. De valgte
derfor en liten lokal løsning der
garasjeanlegget og adkomstveier
blir overvåket.
− Ved en hendelse er det kort vei
til å sjekke kameraene live, eller gå
inn og spille av opptak. Bildene
lagres i syv dager før de overspilles,
forteller teknisk ansvarlig.

OPPNÅDD RESULTAT
Borettslaget valgte å overvåke
garasjeanlegget og felles adkomstveier. I tillegg er det etablert
tydelig skilting om at området er
kameraovervåket. Dette gir et
tydelig signal til de som måtte ha
uærlige hensikter. I tillegg er det en
økt bevissthet blant beboere om å
låse felles dører. En annen viktig
rutine er å vente ved garasjeporten
til denne er lukket og låst. Dette
hindrer at fremmede ”smetter”
inn, etter at man har kjørt ut av
garasjeanlegget.
Vi har ikke hatt noen uønskede
hendelser etter etableringen av
kameraovervåking og innføring av
nye rutiner. Vi har dermed
reetablert den tryggheten som var
her før problemene startet. Dette
er vi svært godt fornøyd med,
avslutter teknisk ansvarlig og
varamann Oddbjørn Vargheim.

Kameraovervåkingen skal bidra til
tryggere omgivelser for våre
beboere. Vi var opptatt av å velge
en leverandør med lang fartstid og
høy kompetanse på området, som
kan bistå oss i årene fremover.
Valget falt derfor på
Stanley
Security, avslutter styreleder Rolf
Ege og teknisk ansvarlig Oddbjørn
Vargheim, som trygt kan anbefale
dette videre til andre.

Rolf Ege, styreleder (tv) og Oddbjørn
Vargheim teknisk ansvarlig i Kolbotn
Terrasse 23.

PERFORMANCE IN ACTION.

