
Instruktioner för att använda passérsystemet. 

 

• Passérsystemet kommer att sättas igång den 10 juli 2017 kl 06.00. Det 

betyder att portarna kommer att vara låsta också dagtid från och med 10 

juli 2017.  

 

• De gamla portnycklarna kan användas för att öppna 

portarna/källardörrarna både natt- och dagtid fram till och med 31 augusti 

2017. Efter 31 augusti 2017 kan nycklarna inte användas i portarna och 

källardörrarna på gården. 

• Du kommer att behöva de gamla portnycklarna till hissen (till källaren), 

tvättstugan, barnvagnsrummen, pingisrummet och källardörrarna inne i 

porten.  

 

• Med det nya passérsystemet finns det två sätt att öppna porten. 

o Genom att använda brickan: 

▪ Brickan ska placeras nära nummerområdet så att sensoren 

kan känna av brickan och låsa upp porten/källardörren. 

Displayen kommer att visa att porten är upplåst.  

▪ Brickan kan användas när som helst under dygnet för att låsa 

upp porten/källardörren.  

o Genom att använda porttelefonen: 

▪ Klockan 06:00 till 21:00: Porten kan också låsas upp genom 

att en gäst söker efter den boendes namn på displayen utanför 

och väljer det namnet. Då ringer telefonen hos den boende. 

Personen, som det ringer hos, ska svara och ska prata med 

gästen och bestämma om han/hon vill låsa upp eller inte. 

Man låser upp genom att trycka på knappen_“*” på sin 

telefon under samtalet.  

▪ Klockan 21:00 till 06:00: Att välja ett namn på displayen 

kommer inte att fungera under kvälls- och nattetid. Det är för 

att ingen ska komma och störa på natten genom att trycka på 

namnet. Under natten kan en gäst slå den boendes 

telefonnummer + "ok" på knappsatsen. Då ringer telefonen 

hos den boende, som kan svara och låsa upp genom att trycka 

på knappen_“*” på sin telefon medan samtalet pågår.  

 

• Om du behöver nya brickor, behöver byta telefonnummer, lägga till namn 

på displayen eller ändra namnet så var snäll och fyll i blanketten som 

finns på hemsidan och skicka till bricka@vitkalen1.se  eller lämna till 

Nina Vetter port 16 BV. 

 

• Om du förlorar brickan så var snäll och rapportera det genast till 

följande mailadress bricka@vitkalen1.se. Då kan vi avregistrera 

brickan så att inga obehöriga kan ta sig in i våra hus. 
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