
Nya lås i BRF Västermalms Atrium 
Säkerheten höjs i våra fastigheter 

Efter senaste årets inbrott och oinbjudna besökare har styrelsen nu tagit ett beslut om att byta lås i våra 
fastigheter. Vi kommer att få ett nytt och modernt låssystem som heter ILOQ. Det är ett lås som ger oss 
möjlighet att digitalt stänga ute nycklar som är på vift och spärra dom i systemet. 

De platser där nya lås kommer installeras är följande: 

 - Ytterdörrar och garagedörrar 
 - Källarförråd och utrymmen i källaren 
 - Sopnedkast 
 - Cykel och Barnvagnsförråd 

Ett fåtal lägenheter har inte förråd i gallerbur, utan har en egen ståldörr in till sitt utrymme. Dessa dörrar 
kommer inte att få ILOQ utan behåller det vanliga ASSA låset. Givetvis får även dessa medlemmar ILOQ 
nycklar för att kunna ta sig in i fastigheten. 

När låsbytet är klart kommer varje lägenhet att ha två nycklar. Dels ASSA nyckeln till lägenheten, men 
också ILOQ nyckel som går till gemensamma utrymmen. Lägenheterna kommer att fördelas antal ILOQ 
nycklar utifrån lägenhetens storlek, men givetvis går det att beställa fler mot en extra kostnad. 

Styrelsen har i samband med detta arbete även förhandlat fram ett pris om du som medlem vill byta lås på 
lägenhetsdörren. Då slipper du helt ASSA nyckeln och behöver endast använda ILOQ. Du höjder 
samtidigt säkerheten i din lägenhet då ILOQ har en högre säkerhetsklass än befintliga lås. Ett erbjudande 
om detta kommer från vår leverantör Hellgrens Lås lite senare. Låsbytet av lägenhetsdörren bekostas av 
medlemmen. 

Med detta arbete hoppas vi kunna höja säkerheten och förstärka skalskyddet. Det är ett system håller hög 
säkerhetsklass och ger oss möjlighet att spärra nycklar som är på vift. 

Styrelsen kommer att informera mer längre fram om hur låsbytet i gemensamma utrymmen ska gå till 
samt rutiner för nyckelutlämning. 

Brf Västermalms Atrium 
styrelsen@brfvastermalmsatrium.se 
http://brfvastermalmsatrium.se/

Scanna QR koden för att 
läsa detta igen på vår 
hemsida.
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