VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOENDE

BRF PÅLSUNDET UPPDATERAR SITT SKALSKYDD

Läsare till övriga ytterdörrar.

Porttelefon/beröringsfri läsare till samtliga
huvudentréer.

Här på Anders Reimers väg 13
våning 1, B-korridoren
ska blanketten lämnas.

2021-02-11
VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOENDE
Föreningen håller på att installera ett nytt elektroniskt passersystem. Installationen utförs av
Säkerhetsintegrering AB. Deras logotyp finns högst upp till höger på denna sida, personalen
har den på sina arbetskläder. Ingen installation kommer göras inne i lägenheter utan endast i
gemensamma utrymmen. Allt beräknas vara installerat under våren 2021.
Vid entréporter monteras det porttelefon/beröringsfri läsare.
Övriga skalskyddsdörrar förses med beröringsfri läsare.
Besökare ringer via det nya porttelefonsystemet till boendes hemtelefon, alt. mobiltelefon
och boende kan på så sätt släppa in ev. gäster.
Föreningen bekostar 2 stycken nyckelbrickor till varje lägenhet. Önskas fler nyckelbrickor
skall även dessa beställas via bifogad blankett. Kostnaden för de tillkommande
nyckelbrickorna bekostar respektive lägenhetsinnehavare.
Boende kommer efter driftsättning av systemet att låsa upp samtliga berörda dörrar med sin
nyckelbricka. De nyckelbrickor som du har idag till Återvinningsrummet, Gästrummen och
Föreningslokalen tar du med när du kvitterar ut de nya nyckelbrickorna. Dessa kommer att
sluta att fungera och ersättas med de nya nyckelbrickorna.
Nyckelbrickor för bastun och gymmet berörs inte denna gång.
Portkoden ni idag har för att komma in i fastigheterna kommer även på sikt att fasas ut.
Detta kommer att öka säkerheten och minskar inbrottsrisken i våra fastigheter. Under en
övergångsperiod kommer dock den gamla koden att fungera vid huvudentréerna.
För att upprätta detta system behöver vi få in lite uppgifter från samtliga boende. Blanketter
som ni behöver fylla i kommer därför att lämnas ut till er boende i samband med detta
informationsbrev samt finnas på hemsidan att ladda ner för egen utskrift.
OBS ! I fyllda blanketter skall lämnas på Anders Reimers väg 13, våning 1, B-korridoren
längst in. Dörren är märkt med ”Passersystem” och med ”526”. Ifyllda formulär lämnas i
dörrens brevlåda. Det går också bra att mejla formuläret till info@palsundet.se
Vid frågor/funderingar går det bra att kontakta Kund- och medlemsservice 010-442 11 00,
säg att det gäller ”Brf Pålsundet Aptus” samt lämna ert telefonnummer så kontaktar vi er.
Sista datum för att lämna in blanketten är 2021-03-05
Vi kommer sedan att avisera via anslag i porten om när och var ni kan kvittera ut era nya
nyckelbrickor. Det kommer endast vara den/de som är registrerad ägare eller
hyreskontraktsinnehavare till lägenheten som har rätt att kvittera ut nya nyckelbrickor.
Legitimation måste tas med och visas upp vid ut-kvittering.
Med vänlig hälsning / Styrelsen
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………………………………………………………………..
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Jag beställer här med 2 st gratis nyckelbrickor + ………………… st betal nyckelbrickor.

NEJ

JA

Vill du att ditt
namn syns i
porttelefonen?
(så det går att
ringa till dig)

SIGNATUR BOSTADSRÄTTSÄGARE
(ansvarig beställare)

Efternamn

Telefonnummer
Observera att numret inte
syns i porttelefonen

(&)

Observera att endast 2 st nyckelbrickor ingår gratis.
Önskar du fler nyckelbrickor kostar dessa f.n. + 50 kr styck och kostnaden faktureras
på din avgiftsavi från HSB.

Förnamn

BOENDE
v.g.texta

Lantmäterinummer (4 siffror):

Föreningens
lägenhetsnummer (3 siffror):

Bostadsrättsägare
(för- och efternamn)

Adress:

Sista datum för att lämna in blanketten är 2021-03-05

Nyckelblankett – Beställning av nyckelbrickor.

