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Säker arbetsplats: Inbrottslarm 
 
 

Inledning 
 

Mariahuset är skyddat av inbrottslarm på kvällar, nätter och helger. 

Den som har möten, kurser eller arbetar i lokalerna utanför ordinarie 

kontorstid måste vara väl informerad om hur larmet fungerar och i god 

tid innan ha ansökt om - och fått-  en personlig larmkod.  

 

 

Inbrottslarm på 

dörrar och fönster 

 

Röda Korsets lokaler är larmade före kl. 07.00 och efter kl. 17.00  

(kl. 16.00 på sommaren) under ordinarie arbetsveckor samt på helgerna.  

 

Alla fönster och balkongdörrar måste då vara stängda – får inte öppnas! 

 

 

Så undviker du att 

larmet löser ut vid 

in- och utpassering 

 

 

Dörrar som kräver passerkort får vara öppna max 30 sekunder -  

annars utlöser larmet  

 i huset och  

 hos Securitas, som då rycker ut. 

 

För att undvika onödiga larm: 

 håll aldrig upp dörren för en lång rad passerande 

 

När du hör upprepade korta pipsignaler från dörrlarmet: 

 tryck på nyckelknappen bredvid dörren eller stäng dörren 

 

 

Informera dina 

gäster 

 

Informera mötes- och kursdeltagare om hur larmet fungerar när de hälsas 

välkomna. Påminn om dörrlarmet innan alla ska gå hem. 

 

Om möjligt, ha ”vakter” vid de larmade dörrar som måste passeras vid 

ankomst och avfärd. 

 

 

Falsklarm 
 

Den som utlöst larmet, eller vars gäster utlöst larmet, är ansvarig för att 

larmet stängs av och återkallas. Varje utryckning från Securitas till följd 

av falsklarm innebär en kostnad på minst 2 600 kr för Röda Korset! 

 

 

Personlig larmkod  

 

 

Alla som har passerkort till Mariahuset kan via receptionen beställa en 

personlig kod för att kunna återkalla falsklarm till larmcentralen. 

Receptionen instruerar om hur larmet fungerar och hur koden används.  

 

 

Larm som utlöst av 

okänd anledning 

 

Om du befinner dig i Mariahuset utanför kontorstid och larmet löser ut 

måste du försäkra dig om att det skett av misstag innan du vidtar några 

åtgärder för att återkalla det! Det är i första hand den som utlöst larmet 

som ska återkalla det. 

 

 


