Säker dörr
Säker montering

”Den mest påtagliga förändringen
är absolut tätheten.”

Birgith Kihlström,
vice ordförande i brf Stenbocken, Eskilstuna.

Stenbocken är en HSB-förening
på Stenkvistavägen i Eskilstuna
med tre hus och totalt 132 lägenheter, byggda 1957. 50 års slitage
hade slitit ut dörrarna med
störande ljud och matos samt
bristande täthet som följd.
Dessutom ingick ett dörrbyte
i föreningens översiktsplan för
reparationer och underhåll.
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upphandlingen

– Vi började med en sedvanlig upphandling. Efter att ha tittat på flera aktörer föll valet
på Secor. Då hade vi bland annat gjort ett studiebesök på fabriken i Töreboda och
där stärktes uppfattningen att vårt beslut var välgrundat. Dessutom passade Secors
koncept med en paketlösning för byte av såväl dörrar, postboxar som låssystem oss
mycket bra. Inte minst låsen var en viktig aspekt för oss.
Stabilt

– Nu är det ett tag sedan bytet genomfördes, men vi har all anledning att
rekommendera Secor som ett stabilt och pålitligt företag. De höll utlovade leveranstider och genomförde projektet på ett mycket positivt sätt. Inte minst arbetslaget som
utförde monteringen visade med all tydlighet sin stora kunnighet och deras sätt att
umgås med de boende förtjänar också beröm.
tätare

– Den mest påtagliga förändringen är absolut tätheten, men inbrotts- och brandsäkerheten är inte att förglömma. Detta är faktorer som förstärker trygghetskänslan i
boendet. För övrigt fick vi en oväntad, men positiv, effekt på köpet.
Ny mötesplats

– Att behöva hämta posten på bottenplan var först inte uppskattat hos våra många
äldre medlemmar, som gärna ville få den levererad vid dörren. Idag låter det annorlunda. Nu hämtar man inte bara sin post, utan får också sin dagliga pratstund med grannarna. Postfacken har helt enkelt blivit en naturlig mötesplats som inte fanns tidigare!
Så jag kan bara konstatera att i efterhand är alla nöjda – även med postfacken!
Birgith Kihlström, vice ordförande

PS. Att lägenhetsvärdet höjts i och med denna åtgärd är också klart belagt. DS.

Säkerhetsdörrarna S43 har körsbärslaminat och är utrustade med titthål och ringklocka.
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