
 

Information från styrelsen  
 

Hej alla medlemmar, 
 
Som ni alla fått information om nyligen så kommer ett nytt passersystem att installeras och vi kommer 
att stänga ner den funktion med portkod som vi hittills haft. Nyckeln till porten kommer naturligtvis 
fortsatt att fungera och är således ett alternativ till den passerbricka vi framöver kommer att använda 
oss av. 
 
Det nya systemet innebär alltså att man öppnar dörren med en passerbricka - inga koder används.  
Man kan alltså inte längre lämna ut en kod till bud, hantverkare, vänner etc. utan den som inte har 
passerbricka ringer via den befintliga porttelefonen till det nummer som finns angivet på namn och 
nummerbrickan vid sidan av knappsatsen och så kopplas man till det nummer som den boende 
angivit. Den boende kan sedan svara och öppna oberoende av var denne befinner sig. 
 
Det telefonnummer som vårt abonnemang har är 08-612 09 78, lägg gärna in detta i er mobil för att 
lättare känna igen att det är ”porten” som ringer. För att öppna porten trycker man på siffran 5, d.v.s. 
precis som tidigare för er som förut haft porttelefonen kopplad till er fasta telefon. 
Notera dock att abonnemanget kopplas på först tisdag nästa vecka (15/11) vilket innebär att man till 
dess själv måste släppa in bud, besök etc. 
 
Systemet kommer att installeras imorgon torsdag 10 november av Nybergs Lås och passerbrickorna 
kommer att kunna hämtas ut – mot kvittens – hos dem fr.o.m. kl. 08:00. 
 
Vid frågor tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen eller vår suppleant Inge Ask som varit 
styrelsens kontaktperson i detta projekt! 
 
 
Bästa hälsningar, 
Styrelsen 
 
Fredrik Modig, fmodig@gmail.com, 070-256 13 42 
Lars Ahrlund-Richter, ahrlund@gmail.com, 070-750 54 32 
Cecilia Nordin, cecilia.nordin@gmail.com, 070-446 42 66 
Sara Sjöberg, sara.sjoberg@seb.se, 070-216 35 56 
Ingvar Falconer, ingvar@peekab.com, 073-914 02 30 
Inge Ask, ask@jovisak.com, 0708 - 166750 
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