
 
 

FAKTABLAD-03 (Maj 2008) 

ELEKTRONISKA NYCKLAR 

Vad gör jag om jag tappar 

en elektronisk nyckel? 

Du måste snarast lämna information om detta till styrelsen 

via E-post till pac@alnmattet.se eller genom ett meddelande 

i föreningens brevlåda. Du kommer därefter att bli kontaktad 

för verifiering av vilken nyckel som tappats så att den där-

efter kan spärras. Du får därefter en ny nyckel. 

Vem är ansvarig för 

nycklarna? 

Det är den som står för hyreskontraktet eller den som är 

bostadsrättshavare. 

Hur många nycklar får 

man? 
Inledningsvis får alla boende vid behov fem nycklar. 

Vad kostar det att skaffa 

fler nycklar? 
Extra nycklar kostar 250 kronor styck. 

Vad gäller i samband med 

avflyttning? 

Vid avflyttning skall samtliga nycklar lämnas till den nya 

hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren. Det är inte tillå-

tet att behålla någon av de elektroniska nycklarna. 

Om jag flyttar ut ur huset 

men fortsätter att hyra 

min garageplats – hur gör 

jag då? 

Samtliga elektroniska nycklar skall i enlighet med vad som 

angivits ovan lämnas till den som flyttar in. Om du fortsätter 

att hyra garageplatsen skall du kontakta pac@alnmattet.se 

eller lämna ett meddelande i föreningens brevlåda för att 

informera styrelsen om att du behöver få en ny elektronisk 

nyckel i egenskap av att vara en extern hyresgäst i garaget. 

Vilket ansvar har den som 

flyttar in? 

Den som flyttar in i en av föreningens lägenheter har 14 

dagar på sig att kontakta föreningen för verifiering av de 

nycklar som övertagits av den som flyttat ut. Om denna 

kontakt inte tas kommer samtliga nycklar att spärras intill 

dess denna kontakt tas. 

Vem kan ge information 

om jag har frågor? 

Skriv till pac@alnmattet.se eller lämna en skrivelse i 

föreningens brevlåda så kommer styrelsen att besvara dina 

frågor. 

Felanmälan 
Felanmälan görs till pac@alnmattet.se eller genom skrivelse 

som läggs i föreningens brevlåda. 

Får man ställa upp entré-

dörren? 

Ja det får man för att tillfälligt lasta eller lossa. Den som har 

ställt upp en dörr ansvarar också för att den stängs. Alla 

boende har ett ansvar för att se till att dörrarna hålls 

stängda. Använd helst också öppningsknappen till entrédör-

ren istället för låsvredet. 

 

 

För mer information om Brf Alnmåttet se föreningens hemsida: www.alnmattet.se 
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