Säker dörr
Säker montering

”Den bästa helhetslösningen.”

Vilmar Petersson,
ordförande i brf Linné,

Brf Linné ligger på Linnégatan
i centrala Göteborg. Föreningen
valde att kontakta Secor för att få
hjälp med montering av säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter och en
modern postfacklösning.
Huset är relativt nybyggt och
man har satsat på att göra trapphusen trivsamma, därför var det
viktigt att hitta snygga lösningar
som passar in i miljön.

Trygga och trivsamma trapphus
020-440 450
www.secor.se

HELHETSKONCEPTET VAR INTRESSANT

– Anledningen till att vi bytte dörrar var bl a att vi hade ett antal inbrott i huset för
något år sedan. Vi såg då hur lätt det var att ta sig in här. Då bestämde jag mig för
att byta dörr. Det var vid det tillfället ca 10 bostadsrättsägare som redan hade satt
in säkerhetsdörrar. Jag kollade om det var fler i fastigheten som var intresserade
– för att vi skulle få ett bättre pris om vi var fler som bytte samtidigt, säger Vilmer
Petersson, ordförande i brf Linné.
– Vi kontaktade Secor, som presenterade en helt unik lösning – en helhetslösning som berörde oss alla i föreningen. Förutom en offert på dörrarna fick vi
även hjälp med hur finansieringen skulle kunna lösas. I deras koncept fanns även
paketlösning med postfack och byte av låssystem.
– När frågan togs upp på stämman beslutades det att vi skulle byta totalt
288 dörrar till samtliga lägenheter. På så sätt kunde vi också rejält förbättra brandskyddet, vilket var ett annat önskemål i föreningen. Eftersom vi är en bostads
rättsförening med ansvar för medlemmarna har vi naturligtvis varit i kontakt med
samtliga aktörer på marknaden och noga diskuterat med var och en innan vi
bestämde oss.
F a b riks b es ö k i t ö re b o d a

– Vi var även uppe och tittade på fabriken i Töreboda. Då jag själv har industribakgrund tyckte jag det var intressant och imponerande att se anläggningen.
– Kvaliteten på leveranserna ser också väldigt bra ut och killarna som monterar

” En av anledningarna
till att vi bytte dörrar
var att vi hade
ett antal inbrott i huset
för något år sedan.
Vi såg då hur lätt
det var att ta sig in här.”

är noggranna och har blivit väldigt uppskattade i huset. Risken är att dom blir
bjudna på för mycket kaffe, men det får dom väl leva med.
– Sammanfattningsvis kan man säga att vi är mycket nöjda med samarbetet
med Secor och deras sätt att engagera sig under hela projektets gång.
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