
 

VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN 

OM UTDELNING AV NYCKELBRICKOR OCH OM PORTTELEFONERNA 

Styrelsen har beslutat att de nya nyckelbrickorna (även kallade blippar eller taggar) kommer att delas ut i 

brevlådorna för att minimera möten mellan personer och på så sätt följa smittskyddsrekommenda-

tionerna. Nyckelbrickorna kommer att delas ut under vecka 22. Alla lägenhetsinnehavare kommer att få 

minst två nyckelbrickor. Eventuellt extra beställda nyckelbrickor kommer att delas ut samtidigt.  

Viktigt att ni prövar samtliga nya nyckelbrickor och kollar så att porttelefonens uppgifter stämmer med 

det ni uppgivit tidigare. 

De gamla nyckelbrickorna, Aptus system (ej bastu och gym) 
De gamla nyckelbrickorna som ni har sedan tidigare till återvinningsrummet, föreningslokalen, 

gästlägenheterna och kajakförrådet kommer att sluta fungera från och med 1/7 2021. Kassera de gamla 

nyckelbrickorna så de inte blandas med de nya. 

De nya nyckelbrickor nya, Aptus system 
De nya nyckelbrickorna öppnar entréportarna och återvinningsrummet för alla medlemmar. 

Även dörrarna till föreningslokalen, gästlägenheterna och kajakförrådet kan öppnas för de som hyrt. 

Varje nyckelbricka har ett nummer på ena sidan. Nyckel numren #1, #2, #3 och #4 har full access. Nycklar 

från #5 och uppåt går endast till den egna porten.  

Beställa extra nyckelbricka eller förlustanmäla nyckelbricka, Aptus system 

Lägenhetsinnehavaren kan beställa extra nyckelbricka eller förlustanmäla en borttappad nyckelbricka 

genom att ringa HSB Kund- och medlemsservice på telefonnummer 010-442 11 00. Vid förlustanmälan 

ska numret på den borttappade nyckelbrickan uppges (#1, #2, #3 osv). 

Porttelefoner, Aptus system 
Brf Pålsundets entréportar har försetts med porttelefoner som även fungerar som nyckelbrickavläsare. 

Önskar du göra ändringar i porttelefonen gör du det genom att ringa HSB Kund- och medlemsservice på 

telefonnummer 010-442 11 00. Hur porttelefonen fungerar för boende och besökare kan man läsa mer 

om på http://palsundet.se/ Att bo i bostadsrätt / Nyckelbrickor & nycklar 

Portkoden  
Portkoden som används idag kommer att sluta fungera från och med 1/8 2021. 

Övrigt 
Bra om alla medlemmar ändrar sitt standardlösenord i aptus-portalen. Lösenordet används vid bokning 

av gästlägenheter och föreningslokal. Bra om även ni som inte tänker boka gästlägenheter och 

föreningslokal ändrar lösenord för att hindra att någon felaktigt bokar på ert lägenhetsnummer. Läs mer 

på http://palsundet.se/ Boka gemensamt fritid / Bokning 

Med vänlig hälsning Styrelsen 
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