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VIKTIGT: Portnycklar ersätts med nyckelbrickor

Föreningen har installerat ett system med nyckelbrickor / ”blippar” i portarna. Redan 
idag går det att använda nyckelbrickan till tvättstugan även till porten. Därtill kommer 
alla hushåll få två till nyckelbrickor (d.v.s. totalt tre).

Följande tider kommer man kunna kvittera ut sina nyckelbrickor utomhus vid entrén 
till föreningslokalen på Vallavägen 205B. OBS! Ta med legitimation!

Torsdag 19 november kl 19-20 Söndag 22 november kl 11-12

Onsdag 25 november kl 19-20 Lördag 28 november kl 11-12
 

Från och med måndag 14 december kommer nycklarna att sluta att fungera, och
det kommer enbart gå att komma in med nyckelbricka (dygnet runt).

Låsa upp

Lägg nyckelbrickan mot
markeringen där knap-
parna sitter på port-
telefonen.

Från 11 december 
kommer portarna vara
låsta dygnet runt.

Släppa in besökare
När  en besökare  väljer  ens  namn  i
porttelefonen, ringer det till ens telefon och
man  kan  prata  med  personen.  Vill  man

släppa in personen trycker man på 5 på sin
telefon. Har man en smartphone kan man

behöva trycka på  eller  först.

Ringa med porttelefonen

Mellan kl 07-21 går det att ringa genom
att leta fram efternamn i porttelefonen.

Efter 21 måste eventuella besökare slå in
numret som finns angivet i systemet.

Tvättstugorna
Bricka  nr  1  och  2  fungerar  även  för
bokning av tvättstugor. Det gör inte bricka
nr 3 eller eventuella extrabrickor, som bara
ger  tillgång  till  den  egna  porten  och
cykel-/barnvagnsförråd.

Fler nyckelbrickor
Extra brickor köper man från Brandbergens
Låshörna,  Träffgatan  1  i  Brandbergens
industriområde.  Ta  med  legitimation  och
senaste hyres-/avgiftsavin.

Har man tappat bort en bricka behöver man
även veta vilket nummer det var (1,2,3 eller
4+ för extrabrickor), så rätt bricka spärras.
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