
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Säkerhetsdörr 
En säkerhetsdörr ser ut som en vanlig dörr, men skyddar som en ståldörr. 
Dörren som Ekerö Bostäder erbjuder är en europaklassad säkerhetsdörr med 
motståndsklass 3, vilket enligt Svenska Skydd innebär att tjuvar, ljud, drag, 
brand mm inte kommer över tröskeln. Isoleringen i dörrblad och tätningen 
mellan karm och dörrblad gör också att energikostnaden minskar. 

 
Vad ingår i paketet förutom själva dörren? 

- Titthål 
- ASSA Evolution hakregellås 
- Dubbla bakkantssäkringar 
- Stabil stålkarm 
- Förzinkade gångjärn 
- Nyckeltub 

 
Vad kostar det? 
Säkerhetsdörren finns i två utförande dels för inomhusbruk (trapphus) och dels 
för utomhus bruk (loftgångar, radhus) och månadskostnaden är 134 kr 
respektive 140 kr (2022års hyresnivå). Denna kostnad läggs på hyran och gäller 
från och med månadsskiftet närmast efter installationen. Därefter ingår 
kostnaden i lägenhetens hyra och omfattas av gällande förhandlingsordning 
och hyresutveckling. 

 
Så här beställer du en säkerhetsdörr 
Är du intresserad av att beställa en säkerhetsdörr så kontakta Ekerö Bostäder 
på telefon 08-420 032 00 eller fyll i beställningsblanketten, skriv under och 
skicka in till Ekerö Bostäder, Box 241, 178 24 Ekerö för registrering. 

 
Leveranstiden för en standarddörr (inomhus) är 1-3 veckor och för en 
utomhusdörr 7-8 veckor efter beställning. 



 

 

 
 

   

Hyresgästens namn Personnummer 

Gatuadress Postadress 

Telefon hem Telefon arbete Telefon mobil 

Lägenhetsnummer 

 
 

TILLÄGG TILL HYRESAVTAL 
Säkerhetsdörr 
 
 

 

 
 

Hyresgästen beställer härmed installation av en säkerhetsdörr i skyddsklass 3, vilket är en 
standardhöjning, som ska betalas genom att hyran för lägenheten ökas med 

134 kr per månad för säkerhetsdörr i trapphus (inomhus)   (2022 års  hyresnivå) 
140 kr per månad för säkerhetsdörr till loftgång/radhus (utomhus), (2022 års  hyresnivå) 

Hyresökningen gäller från och med månadsskiftet närmast efter installationen. Därefter ingår 
kostnaden i lägenhetens hyra och omfattas av gällande förhandlingsordning och 
hyresutveckling. 

 
Säkerhetsdörren är hyresvärdens egendom. Hyresvärden ansvarar för underhåll och reparationer 
medan vård åvilar hyresgästen på samma sätt som gäller för övriga delar av den förhyrda 
bostaden. 

 
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 
Underskrifter 
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Ort/datum 

 
Ort/datum 

 
AB Ekerö Bostäder 

 
Hyresgäst 

 
Namnförtydligande 

 
Namnförtydligande 

 

Reg. Vitec Fastighetssystem 

 

Signatur 
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