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Hej alla medlemmar!
Då våra övervakningskameror inte längre uppfyller de krav som man kan ställa på sådan utrustning
har styrelsen tagit beslutet att ersätta dessa med nya och digitala kameror.
I dagsläget övervakas garaget av två kameror som nu kommer att utökas till fem, vilket innebär att vi
även kan övervaka ingångar till källargångarna, vilket förhoppningsvis gör källarna lite säkrare.
Men för att minimera risken för inbrott/skadegörelse vill vi be er att fortsatt vara noga med att
stänga alla dörrar efter er.
Vi har under en längre tid haft problem med vårt miljöhus vid Köpmansgatan 1. Tyvärr har vi i
föreningen medlemmar som använder miljöhuset som en slags återvinningscentral, och lämnar
material som definitivt inte skall sorteras där, och som föreningen får bekosta borttransport för. Det
vill säga de medlemmar som sköter sig får betala för en del andras lathet.
Därför kommer även miljöhuset att kameraövervakas och kamera installeras vid den övriga
installationen i garaget

Intresseavvägning och kamerapolicy
Vi bedriver kamerabevakning av föreningens garage på grund av problem med inträffade inbrott,
skadegörelse och nedskräpning i dessa utrymmen. Den rättsliga grund vi lutar oss mot är den
intresseavvägning vi gjort. Kameramaterialet från garaget skall endast användas då en incident
inträffat och en polisanmälan är upprättad, de som i detta läge får ta del av kameramaterialet är
endast direkt berörda personer, styrelsemedlemmar, polisen och eventuellt försäkringsbolag. Då
allmänheten ej har tillträde till något av de bevakade utrymmena bedömer vi att intrånget i
människors personliga integritet är högst begränsad. Intresset av att öka tryggheten, förebygga och
utreda brott väger därmed tyngre i detta fall. Kamerorna i garaget har vi satt upp i första hand i
förebyggande syfte och därmed är det inte någon som tittar på kameramaterialet så vida det inte
handlar om att utreda en specifik incident av brottslig karaktär.
När det gäller kameran i miljöhuset kommer detta material endast att användas för att utreda vilken
eller vilka som brustit gentemot föreningens sopsorteringsregler och för att kunna ställa en faktura
till denne. Detta för att övriga medlemmar skall slippa vara med och dela kostnaderna för
borttransporten. Då allmänheten ej har tillträde till det bevakade utrymmet bedömer vi att intrånget
i människors personliga integritet är högst begränsad.
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