
   

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen, Övre Husargatan 39, 1 tr, 413 14 Göteborg 

Telefon: 031-711 50 40 · E-post: brf.slottsskogen@telia.com  

Hemsida: www.hsb.se/goteborg/brf/slottsskogen 

Expeditionstid: Fastighetsskötare torsdagar 17.00 – 18.00 Styrelse: Tisdag 18:30–20:00 (jämn vecka) 
 

 

 

Policy för övervakningskameraverksamhet i brf Slottsskogen  

Brf Slottsskogen är en privat bostadsrättsförening som inte sysslar med verksamhet av 

allmänintresse. 

 

I föreningens fastighet finns övervakningskameror installerade på följande ställen:   

Det gemensamma parkeringsgaraget, ÅV-rummen, entréer för filmning av passage in och ut 

ur fastigheten via ytterport, samt källarutrymmen.  

Kamerorna är installerade så att de inte filmar gatan och förbipasserande utan enbart 

föreningens utrymmen. 

 

Föreningen har genom åren varit utsatt för olika typer av brott. Inbrott, stölder, intrång och 

skadegörelse har skett i källare, garage, ÅV-rum med flera områden. Ej identifierade 

personer har tagit sig in och övernattat i utrymmen, en narkotikagömma har hittats och 

okända, hotfulla personer har vistats i trapphusen. 

 

Medlemmar upplever otrygghet och efterfrågar åtgärder. Skalskyddet har uppdaterats, dörrar 

har försetts med extra skydd, nycklar och taggar till låssystemet kontrolleras vid ut- och 

inflyttning. 

 

För att ytterligare förbättra skyddet har 25 kameror satts upp. Kamerorna ska verka 

avskräckande för kriminella och brottsförebyggande, filmen ska bidra till att lösa brott och 

försäkringsärenden då brott skett, samt vara ett hjälpmedel så man kan se hur de kriminella 

tar sig in. Vid samtliga kameror finns skyltar som upplyser om att kamera finns. Filmen, som 

raderas efter 30 dagar, får endast kontrolleras då en incident inträffat, och de som i detta läge 

får ta del av filmen är styrelsen, direkt berörda personer, polisen och eventuella 

försäkringsbolag. Då allmänheten dessutom ej har tillträde till något av dessa 

utrymmen bedömer vi att intrånget i människors personliga integritet är högst begränsad. 

Intresset för att öka tryggheten, förebygga och utreda brott väger därmed tyngre i detta fall. 

Regelverket kring övervakningskameror finns hos Datainspektionen 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/#privata  

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/#privata


Felanmälan Föreningens Hemsida dygnet runt eller HSB Göteborg kontorstid: 010-442 24 24.  

Utanför kontorstid: Securitas: 010-470 55 98 

KONE Hissar: 0771-50 00 00 Nokas Bevakning (=allvarlig störning) 010-210 90 00 

 

 


