
  

                  

Nya porttelefoner kommer installeras! 

Styrelsen har beslutat att ett helt nytt porttelefonsystem skall installeras. Anledning är att vi under 
flera år haft problem och kostnader för nuvarande porttelefoner. Dessa har utgått och går därför 
inte att renovera eftersom reservdelar ej finns att tillgå. 
  
I det nya porttelefonsystemet kommer det nu att finnas möjlighet att ansluta flera namn till varje 
lägenhet. 
 
Fyll nedan i ert lägenhetsnummer, adress, namn/telefonnummer som skall visas i porttelefonen 
för att kunna kontakta dig som boende, och därmed få entréporten öppnad. Du väljer själv vilket 
telefonnummer ( fast eller mobil ) som skall vara kopplad till porttelefonen som den besökande kan 
ringa till. När någon ringer dig från porttelefonen kommer du som tidigare att kunna både svara och 
öppna entrédörren från din telefon. 
Varje lägenhet kommer också att erhålla 2 st passerbrickor till ytterdörrarna, som kommer att 
kunna användas för att öppna dörren utan att man behöver slå in portkoden. 
Önskar ni ha fler passerbrickor än de två som föreningen betalar för så anger du detta nedan.  
De extra passerbrickor debiteras lägenhetsägaren. 
 

Lgh.nr. som sitter utanför din dörr: Våning Adress 

 

Här fyller du i hur många extrabrickor du behöver, utöver de två du erhåller av föreningen: 

Lgh.nr. som sitter utanför din dörr: Antal extra brickor 150 kr /st. Betalas av lgh. innehavaren 

 

Skriv namn som skall visas i porttelefonen         Skriv tfn.nr som skall kopplas till namn 

Namn ( Efternamn, förnamn ) Telefonnummer ( Fast eller mobil ) 

Namn ( Efternamn, förnamn ) Telefonnummer ( Fast eller mobil ) 

Namn ( Efternamn, förnamn ) Telefonnummer ( Fast eller mobil ) 

 

Datum:   ________________________________________ 

 

Namn/ Underskrift:   _______________________________ 

 

Lämna lappen till Britta Schönfeldt i brevlådan på Tullgatan 4A SENAST MÅNDAG 3 MAJ.  

Eventuella frågor besvaras av Sten Bylin på telefon 070-664 23 44 

 

När allt är klart kommer vi att meddela dig tiden för när du kan hämta dina passersbrickor hos  

vice ordf. Britta Schönfeldt, Tullgatan 4 A, samt göra en kvittering enligt nedan: 

 

 

Här kvitteras passerbrickorna när ni får dem av Britta Schönfeldt . 

 

Jag kvitterar härmed mina passerbrickor.  Antal brickor som erhållits:  _______ 

 

……………….................………………....                                   …………………………….………………….. 

 

Ort och datum    Underskrift bostadsrättsinnehavare 


