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Axlås Solidlås håller på att installera passersystem i er fastighet. 

När installationen är färdig kommer ni använda elektroniska nycklar s.k. 

passertaggar i stället för traditionella mekaniska nycklar. 

För att kunna registrera passertaggar och upprätta porttelefoni åt er boende 

behöver Axlås Solidlås följande information: 

Ert lägenhetsnummer (ange föreningens lägenhetsnummer (ex. Lgh 60)):________________ 

Er gatuadress (ange även gathus eller gårdshus):__________________________________ 

Ert våningsplan: ____________________________________________________________ 

Lägenhetsinnehavare: _______________________________________________________ 

Hyresgäst (fyll endast i detta om lägenheten är uthyrd i 2:a hand): ___________________________ 

Efternamn, förnamn och telefonnummer som ska visas i display i porttelefon och ni vill att 

porttelefonen ska ringa till (förslagsvis er hemtelefon). Två namn och nummer kan anges: 

______________________     ___________________________ ___________________ 
Efternamn        Förnamn (hela namnet eller initial) Telefonnummer 

______________________     ___________________________ ___________________ 
Efternamn        Förnamn (hela namnet eller initial) Telefonnummer 

Vindsförråd och källarförråd (ange adress samt gathus/gårdshus): ____________________ 

 

Ta loss och fyll i detta dokument och lämna det sedan i brevinkastet till fastighetsskötarkontoret på Nybrog. 87 

OBS! Texta tydligt & SENAST söndag den 6/11 vill vi ha dina uppgifter! 



     

     

     
     

     
     

 
 

 

Nytt passersystem/låssystem (2011-10-25  -  V.43) 

 

Här kommer viktig information om hur det nya elektroniska passersystemet är tänkt att 

fungera. Läs igenom detta NOGA! 

Information kommer även finnas och uppdateras på hemsidan (www.brfbavern.se) 

Ni får här en lapp att fylla i med vilka uppgifter som Ni vill skall stå i porttelefonerna samt 

vilket telefonnummer som porttelefonen skall kunna ringa upp så att ni kan öppna för 

besökare. Det som visas i displayen på porttelefonen är antingen Efternamn Förnamn ELLER 

Efternamn F. (Efternamn samt initialen i ditt Förnamn). Vill du INTE att ditt namn skall visas i 

porttelefonen så behöver du inte ha något namn i porttelefonen alls men ange då detta på 

lappen du lämnar in till oss (i detta fall måste din besökare få en tagg av dig eller så får du gå 

och öppna dörren manuellt då du får besök). Telefonnumret syns inte i porttelefonen. 

Lägenhetsnummer som ni skall fylla i är föreningens lägenhetsnummer, inte det nya som 

Skatteverket använder (lägenhetsnumret borde vara mellan 1-213). 

Beskriv även vart ditt/dina förråd finns så att vi kan koppla dina nya taggar till rätt dörr. 

Denna lapp vill vi ha tillbaka inom 2 veckor senast söndag 6/11. 

Under en period då installation pågår kommer de gamla koderna fortfarande att fungera i 

entréerna, men så snart alla har fått sina taggar och allt fungerar som det ska så kommer de 

gamla koderna att stängas av. Alla lägenheter kommer få 3 taggar i olika färger (alla taggar 

kommer fungera likadant) men om du tappar bort en tagg så anger du den färgen du tappat 

hos låssmeden. Vill man köpa fler taggar eller om man tappar bort en tagg så kan man köpa 

fler taggar hos låsleverantören Axlås Solidlås på Rådmansgatan 54 till ett pris för närvarande 

på ca 50kr/styck. Varje lägenhet kommer att få tillgång till de utrymmen man behöver kunna 

komma in till (sitt källarutrymme, sitt vindsförråd, tvättstugan, föreningslokalen, cykelrum, 

tidningsåtervinning och grovsoprum). 

Tanken med det nya systemet är att man inte längre kommer behöva några fysiska nycklar 

då allt är klart. Det enda undantaget för detta är nyckeln till gårdarna och dörrarna på 

baksidan, dessa nycklar kommer ni behöva även i framtiden och de fungerar som tidigare. 

När systemet är i full drift och fungerar kommer även samtliga fysiska lås att bytas ut till 

säkra kopieringsskyddade moderna lås och nycklar. De boende kommer INTE att få några nya 

nycklar utan taggarna kommer användas överallt (lås byts INTE ut på baksidan eller till 

gårdarna) 

Installationen kommer ske i flera steg och till att börja med så kommer vi aktivera taggar i 

entréer och på vindarna (här är det mest bråttom då vi vill undvika fler inbrott). Efter 

aktiveringen av taggarna så ser vi om allt fungerar och samtidigt med detta så kommer alla 



     

     

     
     

     
     

 
 

 

boende få kvittera ut nya taggar. Då installation och driftsättning är klar i entréer och på 

vindarna så fortsätter vi med övriga dörrar. 

När allt är klart så kommer det finnas läsare på följande dörrar: Entréer, vindar, 

tvättstugorna, källarförråd, cykelrum, tidningsrum, grovsoprum. 

Då vi är helt färdiga med alla installationer så kommer de taggar ni tidigare fått även fungera 

i de nya läsarna på ovanstående dörrar. Projektet beräknas vara slutfört innan nyår. 

 

Nyheter (förändringar): 

Porttelefon (för besökare). En liten lathund för hur det fungerar hittar du i detta häfte 

Taggar (i stället för nycklar och koder, se beskrivning nedan) 

Inga koder i entréerna (de gamla koderna kommer att tas bort då systemet är i full drift) 

 

Taggar 

En ”tagg” är en dosa som ersätter en eller flera mekaniska nycklar.  
Taggar kommer att används i entréer, vindar, källare, tvättstugor, 
cykelförråd, tidningsrum och grovsoprum. 
Bilden till höger är ett exempel på hur en tagg kan se ut. 
En liten lathund för hur det fungerar hittar du i detta häfte 
 

 

 

Kvittering av nya taggar kommer troligtvis ske vid två olika tillfällen i föreningslokalen. 

Medtag legitimation eller hyresavi så vi vet att rätt person får rätt tagg. 

Information om exakt tid kommer finnas på hemsidan och i entréerna så snart vi vet tidpunkt. 

Är du bortrest eller inte hemma under november så meddela styrelsen om detta! 

 

Gamla nycklar 

Då allt är klart med installationerna så vill vi att ni lämnar in era gamla nycklar som ni inte 

längre behöver i brevinkastet till fastighetsskötarkontoret i ett kuvert. Inlämning av gamla 

nycklar görs tidigast i början av nästa år och mer info om detta kommer då det blir aktuellt. 

OBS! Ni skall behålla nyckeln som går till gårdarna och baksidorna. 

 

Frågor 

Har ni frågor så maila dessa till styrelsen@brfbavern.se så svarar vi så fort vi kan. 

/Styrelsen 

mailto:styrelsen@brfbavern.se


     

     

     
     

     
     

 
 

 

 

 

 



     

     

     
     

     
     

 
 

 

PORTTELEFON BRF. BÄVERN 
Den installerade porttelefon i din fastighet kommer att kunna börja användas vecka 47. 

Här är en kort beskrivning av funktionerna.  

Så här gör besökaren 

Det finns två olika metoder som kan användas för uppringning av lägenheter.  

Bläddring i namnlista över lägenhetsinnehavarna  

Genom att trycka på knapparna under pilsymbolerna kan man bläddra sig fram till den 

lägenhetsinnehavare man söker. När rätt person är markerad trycker 

man på Ring.  

Direktslagning av telefonnummer  

Besökare som känner till ditt telefonnummer kan knappa in 

telefonnumret direkt med hjälp av sifferknapparna. Telefonnumret 

anges efter att man tryckt på telefonsymbolen. Så fort systemet 

hittar en nummerkombination som är unik påbörjas 

uppringningen.  

  

Tidsbegränsningar för porttelefonen  

För att förhindra busringningar nattetid kan man programmera 

systemet så att endast vissa typer av uppringning fungerar nattetid. 



     

     

     
     

     
     

 
 

 

PORTTELEFON BRF. BÄVERN 

Information om porttelefonen  

Porttelefon är kopplad till telenätet vilket innebär att du talar med 

besökaren via din telefon. Det kan vara en fast telefon, men även en 

mobiltelefon. Det är också med hjälp av telefonen som du låser upp 

porten för besökaren.  

Så här fungerar porttelefonen 

När det kommer ett samtal från porten ringer din telefon som vanligt. 

Om du har nummerpresentation kan du se varifrån samtalet kommer. 

Annars är det ingenting som indikerar att det är ett samtal från porten. 

Det framgår istället av samtalet.  

Efter att ha talat med besökaren bestämmer du om du vill låsa upp porten 

eller inte.  

För att låsa upp porten  

Vill du låsa upp porten trycker du 5 på telefonen innan du lägger på 

luren. Vill du däremot inte låsa upp lägger du bara på luren utan att trycka 

på någon siffra.  

Så här gör medlemmar/Boende 

Med nyckelringstaggen kan man även låsa upp porten genom att hålla en giltig passertagg mot 

knappsatsen.  

 


