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Information / instruktion för nya passer- och porttelefonsystemet 

Alla lägenheter får tre stycken brickor som man använder för att komma in i fastigheten. Dessa brickor 
fungerar dygnet runt, dock behöver man ange en personlig pinkod för passage mellan kl 22.00 -- 06.00.  

Den personliga koden väljer man första gången man använder en av brickorna. Pinkoden ska ha fyra siffror 
och gäller sedan för samtliga hushållets brickor. Man kan även beställa extra brickor om man behöver fler  
än de tre som man får. Dessa extra brickor kostar SEK 100 styck. 

Förutom till portarna fungerar brickorna även till cykelrum, tvättstuga och grovsoprum. Brickan fungerar 
dygnet runt för cykelrum och tvättstuga, däremot är tillgängligheten till grovsoprummen begränsad till  
kl 06.00 - 19.00. Genom denna begränsning hoppas vi att missbrukandet av grovsoprummen minskar. 

Besökare till fastigheten kan söka efter namn via portelefonen, välja namn och därefter ringa upp boende. 
Uppringning sker till av dig vald telefon, antingen hem- eller mobiltelefon. Efter att du har svarat,  och 
bekräftat att personen som ringer ska få komma in i fastigheten, trycker du på knapp ”5” för att öppna 
porten.  

När du ska gå ut genom porten fungerar vredet på dörren som vanligt. Vi uppmanar alla att använda detta  
i första hand. Om du bär på något tung eller skrymmande kan du använda knappen på insidan av dörren, 
som då öppnas i 30 sekunder. De boende som idag har fjärrkontroll till portarna ska även fortsättningsvis 
använda denna och dörren kommer då att stå öppen i ungefär 30 sekunder. 

Boende ska kontrollera att dörrarna stängs ordenligt efter in- eller utpassering. 

Det är viktigt att styrelsen blir underrättad om en bricka kommer bort så att den snarast kan spärras och 
därmed bli obrukbar i vårt system. Vid förlustanmälan till styrelsen får du en ny bricka utan kostnad. 

Under en inkörningsperiod koden till portarna parallellt att fungera, men när systemet är intrimmat kommer 
denna möjlighet att komma in i fastigheten att tas bort.  

Samtliga låscylindrar till portarna, cykelrum, barnvagnsrum, elcentraler, källare, vindar, hissrum och 
ventilationsrum kommer att bytas ut till ett nytt låssystem som är spärrat. Detta för att få ett säkert och 
tryggt boende.  

Detta innebär att inga boende kommer att ha nycklar eller koder till portarna utan man kommer endast  
att komma in i fastigheten med bricka eller genom att bli insläppt via porttelefonen. Inpassage med bricka 
fungerar även vid strömavbrott, då det finns batterier inbyggda i dosorna vid porten.  


