
 

      Information till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ängslyckan på Domaregatan i Helsingborg 2018-01 
 

 

ANGÅENDE PORTTELEFON/PASSERSYSTEM 
 

Nu är arbetet med entrédörrsbytet klart. Det som återstår är installation och driftsättning av port-

telefoner och dörrautomatik. Vi återkommer med exakt tidpunkt när systemet tas i bruk. Fram till dess 

kommer det att fungera som nu. Dörrarna kommer att vara olåsta mellan 06.00 och 21.00. När dörrarna 

är låsta, mellan 21.00 och 06.00 öppnar man med sin nyckel precis som tidigare. 
 

När passersystemet tas i bruk kommer entrédörrarna att vara låsta dygnet runt. Då öppnar man med 

passerbrickorna, samma brickor som idag används i tvättstugorna och sophuset.  
 

Initialt kommer man att kunna öppna entrédörren med sin nyckel också. Detta gäller bara till dess vi 

vet att passersystemet fungerar som det skall i alla delar. Sedan är det bara styrelsen och HSB-service 

som kommer att kunna öppna med nyckel.  
 

Hur öppnar man entrédörren inifrån när passersystemet tagits i bruk?  
 

Man kan göra på följande två sätt: 
 

1. Man öppnar, som idag, med öppningvredet på dörrens insida.  

2.  Man kan även öppna genom att trycka på den s.k. armbågskontakten som sitter på väggen till  

 höger om dörren. Använder man armbågskontakten öppnas dörren automatiskt. 
 

Hur öppnar man entrédörren utifrån när passersystemet tagits i bruk?  
 

Man kan göra på följande två sätt: 
 

1.  Man öppnar genom att lägga sin bricka under displayen på porttelefonen och sedan öppna dörren 

som man gör idag. 

2.  Man kan även öppna genom att lägga sin bricka under displayen på porttelefonen och sedan  

 trycka på armbågskontakten som sitter under porttelefonen. Använder man armbågskontakten 

öppnas dörren automatiskt. OBS! Entrédörrarna öppnas utåt! Det kommer därför att finnas 

markeringar på trapplanen utanför dörrarna som visar var dörrarna rör sig. Se till att  

 alltid stå utanför markeringen så slipper du att träffas, och ev. skadas, av dörren! 

 

PASSERBRICKOR 
 

Varje lägenhet har idag tilldelats två passerbrickor. Nu kommer man att få ytterligare en, märkt 3. 

Om man skulle behöva fler brickor än dessa tre, kan man köpa dessa, pris: 100 kr/bricka. Behöver du 

fler brickor, t.ex. till anhörig/bekant, ev. larm, hemtjänst etc., måste du/ni beställa den/dem genom att 

fylla i bifogad beställningstalong och omgående lägga den i föreningens brevlåda i trapphushallen i  

D-g 8 A.  
 

OBS! Ta en rejäl fundering över hur många brickor du/ni behöver! Vid senare beställning 

kommer priset att vara 150 kr/bricka! 
 

 

Styrelsen 
 

 

 



 

 

 

HSB brf Ängslyckan 

 

 

Beställningsblankett, passerbrickor 
 

Jag/vi behöver fler passerbrickor och beställer härmed enligt följande: 

 

Jag/vi beställer ytterligare ……. st. brickor á 100 kr/st. 

 

Betalningen av brickorna kommer att påföras kommande avgifts/hyresavi.  
 

 

 

Namn:  ..............................................................................………. 

 
Lägenhetsnr: ........…....            Adress: Domaregatan ……… 

 

 

Beställningsblanketten läggs omgående i föreningens brevlåda i trapphushallen  

i D-g 8 A. 


