Elittruppen låsning
Allmänt
Till varje lägenhet ingår det 3 stycken lägenhetsnycklar. Dessa nycklar går till er lägenhet
postboxen och kärl för hushållsavfall. I projektet finns även taggar som går till entré, tvättstuga,
cykelrum och återvinningsrum.
Skulle ni behöva fler nycklar gäller följande;
Låssystemet är ett skyddat system och det innebär att Ni endast kan göra fler nycklar via
Riksbyggen.
Gör en serviceanmälan på hur många nycklar du behöver. OBS! För att vi ska kunna beställa en ny
nyckel hos låsfirman behöver vi ditt nyckelnummer som finns på din nyckel. Vi kontaktar dig när
nyckeln finns att hämta hos oss. OBS! För att du ska kunna hämta ut nyckeln behöver du visa giltig
legitimation. Endast den som står på kontraktet kan hämta ut nycklar hos oss. Nya nycklar
bekostas av hyresgästen.
Lägenhetsdörr
För att låsa dörren från utsidan skall dörrhandtaget vridas uppåt och sedan vrida på nyckeln till
rakt uppåt och sedan dra ur nyckeln se bild 1.

Bild 1
Serviceläge - Om ni inte kan vara hemma när någon behöver komma in i er lägenhet kan ni låsa
dörren i s.k serviceläge. Ni låser på samma sätt som vanligt men drar ur nyckeln i klockan 10 i 12
läget (klockan 11:50) läge se bild .
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Bild 2
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Balkongdörr
Lägenheter i markplan har cylinderlåsning på dörr till sin uteplats samt första våningen.
För att öppna balkongdörren skall Ni hålla de gråa knapparna över och under handtaget intryckta
samtidigt.
OBS: Om Ni bara försöker vrida handtaget utan att hålla dessa knappar intryckta kommer
handtaget att gå sönder
Fönster
Alla lägenheter i markplan har cylinderlåsning på sina fönster. Till dessa lägenheter finns 3 stycken
separata nycklar för fönstren.
Övriga lägenheter har lika princip som balkongdörrens öppningsfunktion.
Tvättstugan
Till varje lägenhet hör 2 - 3 st taggar beroende på storlek av lägenhet.
Med taggen bokar du din tvättid på bokningstavlan utanför tvättstugan.
Bataljonsgatan 8
Bataljonsgatan 10
Honnörsgatan 1
Honnörsgatan 3

Tvättstuga
Grovtvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga

Varje pass är 5 timmar långt och under den tiden kommer bara de som bokat tvättstugan att
komma in. OBS! Tänk på att du inte kommer in i tvättstugan efter din tvättid.
Bokningsbara pass är ;
7.00-12.00
12.00-17.00
17.00-21.00
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Postboxar
För att hämta posten i postboxen i entréhallen använder du din lägenhetsnyckel.
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