
Ett säkrare passersystem steg 3

Nu startar vi vårt nya säkrare passersystem på 
Äppelstigen, Västra Allén och Södra Kungsvägen. Ni 
kommer nu att få era brickor och kan börja använda 
dem omgående.
Ni håller bricka inom 7 centimeter mot dosan vid 
ytterdörren och dörren låses då upp.
Den gamla koden kommer att finnas kvar under några 
veckor för att sedan tas bort.

Senare kommer även låset att bytas ut och då kan inte lägenhetsnyckeln användas för att 
låsa upp ytterdörren.
Ha brickan ihop med lägenhetsnyckel för utan brickan kommer nu inte in i huset.
Tänk ut eran egen plan B om ni hamnar utanför porten utan bricka.

Om ni tappar bort brickan eller den blir stulen så kontakta omedelbart styrelsen så spärrar 
vi brickan och ni får en ny.
Om ni flyttar från lägenheten så överlämnas de tre standardbrickorna till nye ägaren och 
extrabrickor spärras (eller återlämnas till styrelsen).

Tänk även övrigt på säkerheten som att inte ha brickan/nycklar tillsammans med namn 
och adress. Ställ inte upp ytterdörren oövervakad etc.

Behöver ni en tillfällig bricka för hantverkare etc. så 
meddela någon i styrelsen i god tid så skapar vi en 
passerbricka som är tidsbegränsad.

Porttelefon
Porttelefonen är nu aktiverad. Istället för texten 
VÄLKOMMEN som bilden till höger visar så står våra 
namn. Det finns 4 st funktionsknappar överst och med 
hjälp av de två första från vänster kan man bläddra upp 
och ned bland namnen för att sedan stanna vid den 
person man vill besöka. Man ringer då upp personen 
med knapp 3 som har en liten telefonsymbol i fönstret.

Ni rings då upp på det telefonnummer ni uppgett och kan  
prata med gästen, är gästen önskad så trycker ni på 
knapp 5 för att låsa upp porten.
OBS!  Släpp inte in personer som ni inte känner igen och 
hjälp inte in personer som ber om att komma in av 
okända anledningar.
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