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Information om digitala lås 

I Varbergs kommun får alla kunder, som har trygghetslarm och/eller 
som har hemtjänst och inte kan gå och öppna dörren själv, ett digitalt lås. 
Du kommer få antingen en nyckelgömma eller ett så kallat duo-lås 
monterat på din dörr.  

Fördelar med digitalt lås: 
Låset innebär flera fördelar för både dig som kund, miljön och för 
personalen i hemtjänsten och i trygghetsteamet från 
Räddningstjänsten. Du som larmar kan få hjälp fortare för att den 
personal som geografiskt befinner sig närmast ditt hem kan åka 
direkt till dig utan att behöva hämta nyckel på annan plats eller 
invänta annan personal. Detta leder både till färre och kortare 
bilresor för personalen och att de inte behöver hantera ett antal 
olika nycklar med den administration detta innebär. Det digitala 
låset är förinställt på att enbart den personal som har behörighet 
kan komma in till dig, vilket ökar säkerheten för dig som kund. 

Kostnadsfri montering: 
Monteringen och den nya lösningen är helt kostnadsfri för dig som 
kund och låset tas enkelt bort av personalen vid flytt eller om 
hemtjänstinsatser eller trygghetslarmet avslutas. Det är enbart 
hemtjänstpersonalen och/eller trygghetsteamet från 
Räddningstjänsten som kommer att använda nyckelgömman eller 
duo-låset. Du själv fortsätter att använda din vanliga nyckel precis 
som du brukar. 

Godkänd av SSF: 
Både nyckelgömman och duo-låset är godkända av Svenska 
stöldskyddsföreningen vilket innebär att varken hemförsäkringen 
eller brandskyddet på din dörr påverkas.  

Nyckellösningen monteras antingen i låskolven eller på 
ytterdörrens gångjärn beroende av hur tekniken i din dörr ser ut. 
Om duo-låset inte kan monteras i låskolven, kommer en nyckel till 
din bostad förvaras i nyckelgömman.  

För dig som bor i lägenhet kommer Varbergs kommun att ta kontakt 



   
  
  

 

med din fastighetsägare/bostadsrättsförening för godkännande av 
monteringen av lås, detta behöver du ej göra själv. 
 
På nedanstående bild ser du en så kallad nyckelgömma: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

På nedanstående bild ser du ett så kallat duo-lås för hemtjänst: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hur går monteringen till:  
Hemtjänstpersonalen/trygghetsteamet från Räddningstjänsten 
kommer att tillsammans med leverantören montera det digitala 
låset. Du kommer att få ut mer information kring vilken dag låset 
monteras. I väntan på att låset monteras behöver du lämna ut en 
nyckel till din bostad.   
 
Har du några frågor kring nyckelhanteringen eller vill 
ha mer information är du varmt välkommen att 
kontakta oss! 
 
 
Ulrika Hansson                                        Magnus Nilsson 
0340-88807, 0729-734064                              Swedlock AB  
                                                                            0767-91 25 50 

ulrika.hansson@varberg.se                                   magnus@swedlock.se 
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