
OBS! Lägg in och spara detta 
i er telefon/mobil. 

0840058908
Ringer det i er mobil eller telefon från detta nummer, 

så är det porttelefonen, lägg in och spara detta.

När det ringer från detta nummer kan ni prata med den 
som har tryckt på porttelefonen, vill ni ha besök tryck då 
på nr 5 i er telefon så öppnas entrédörren.
Varje lägenhet får 3 (tre) ”taggar” Alla går till porttelefo-
nen, man lägger den mot utrymmet med siffror marke-
rat här med röd cirkel så öppnas porten och är öppen 
ca 12-15 sekunder.

Till era gäster ska ni informera följande.
När gästen kommer till er entré, ska denne på den övre delen här 
markerat med grön ram. trycka  på knappen med EFTERNAMN, 
därefter skrolla fram ert EFTERNAMN (som står i bokstavsordning), 
trycker där så går det en signal till de telefon/mobilnummer ni läm-
nat till oss. När ni svarar kan ni prata några sekunder med vederbö-
rande, väntar ni besök eller godkänner den som ringer er, tryck då 
på nummer 5 på er telefon/mobil, så öppnas porten för gästen.

OBS! Svart ”tagg” går även till yttre entrén till 
er tvättstuga i stället för nyckel.

I februari startar bokning från väggterminalen invid tvättstugan. Kallelse till 
hur man bokar tvättstugan finns i tvättstuga och era entréer. Behöver någon 
fler taggar går detta bra, kostnaden för nya och borttappade är 325:-/tagg.

Tappar ni bort eller behöver flera hör av er till 
hyra@hsbronnen.se

Efter genomgången i februari kan man endast boka och använda tvättstugor-
na i området om man har en svart ”tagg”. 

Under året kommer även låskolvarna i våra entréer att bytas ut och entrényck-
larna ni har nu tas ur funktion.
För att kunna spärra en ”tagg” måste dom andra 
taggarna i samma färg tas med till utlämningen.
OBS! Det är endast styrelsen i Brf Rönnen som lämnar ut ”taggar”. 


