
 
BOMILJØVEKTERTJENESTE 

FORMÅLET MED TJENESTEN: 

Formålet med tjenesten er å gi deg som beboer trygghet og trivsel, 
samtidig som vi vil aksjonere og demme opp for innbrudd og 
tyveri/hærverk. 

Hos dere utfører vi i dag følgende: 

Basis i tjenesten er 2 inspeksjoner pr kveld/ natt alle dager hvor vekter 
patruljerer sameiet. Vekter vil videre påse at det ikke oppholder seg 
uvedkommende på området.  
I tillegg omfatter avtalen tilkalling av Bomiljøvekteren som kan 
assistere ved opplevelse av utrygghet, for eks. ved uønsket 
ferdsel/opphold av uvedkommende og husstøy/bråk. 

Ved behov for innlåsing. 

Ved innlåsing vil den som rekvirerer innlåsingen bli belastet med kr. 
500,- pr. gang. 

Beboer må fremvise gyldig ID og kvittere før innlåsing finner sted. I 
tillegg vil navn bli kontrollert mot oppdatert beboerliste før innlåsing 
foretas.  

Alle beboerne kan ved behov for assistanse - 24 timer i døgnet - 

RINGE BOMILJØVEKTEREN TLF: 55 28 28 00 

Ved spørsmål om bomiljøvaktordningen kontakt driftskoordinator 
Roger Bognø på telefon 481 38 422 mellom kl. 0800 – 1600 på 
hverdager. 

 

Vennlig hilsen 

Securitas AS 

SECURITAS SERVICE 

OBJECTIVE OF THE SERVICE: 
The purpose of the service is to provide you with security and well-
being while at the same time we want to act and prevent burglaries 
and theft / vandalism. 

With you today we perform the following: 

The base of the service is 2 inspections per evening / night every 
day where weights patrol the community. Security personnel  will 
further ensure that there are no unauthorized persons in the area. 

In addition, the agreement includes the calling of Securitas, which 
can assist in the experience of insecurity, for example. In case of 
unwanted behavior of unauthorized persons and house noise. 

In case of needing Securitas to lock you into the apartment. 

Upon unlocking, the person who requests the unlocking will be 
charged with kr. 500, - per time. 

The person must show a valid ID and sign before unlocking takes 
place. In addition, the name will be checked against updated resident 
list before unlocking. 

All residents may call upon assistance - 24 hours a day - 

CALL SECURITAS TLF: 55 28 28 00 

In case of questions about the Securitas scheme, contact Operations 
Coordinator Roger Bognø on phone 481 38 422 between kl. 0800 - 
1600 on weekdays. 

 

Sincerely 

Securitas AS 


