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Det nya elektroniska låssystemet 

Installationen av det nya elektroniska låssystemet pågår och kommer vara slutfört någon gång 

i mitten av mars. Styrelsen har under ett antal kvällar delat ut nyckelbrickor till de boende. Du 

som inte hämtat ut dina nyckelbrickor kommer få "hembesök" av någon ur styrelsen under 

den närmaste tiden. Under en övergångsperiod kommer både portnyckel och nyckelbricka att 

fungera.  

 

Inom kort kommer de gamla portkodläsarna att avlägsnas från entréerna mot Fatburs 

Kvarngata och ersättas av de nya porttelefonerna. Under en övergångsperiod kommer dock 

dessa att fungera som portkodläsare. Till en början kan du använda portkoden som tidigare 

genom att trycka på knapparna på porttelefonen. I ett senare skede upphör portkoden att 

fungera och knappsatsen används i stället till att ringa upp de telefoner ni har angett i enkäten. 

Antingen bläddrar besökaren upp ditt namn på skärmen och trycker på knappen bredvid ditt 

namn eller så slår denne ditt förvalda telefonnummer. Det kopplas då ett samtal till din telefon 

och ni kan prata med varandra under c:a 20 sekunder. Om du vill släppa in personen trycker 

du på telefonens knapp * (stjärna) och entrédörrens lås öppnas. 

Årsstämman äger rum 23 maj 

Årets stämma kommer äga rum den 23 maj kl 19 på Nürnberghuset, på Björngårdsgatan 14 i 

hörnet vid Högbergsgatan. Kaffe kommer att serveras från kl 18. Kallelse med årsredovisning 

och kartanvisning kommer delas ut senare. 

Pingisbordet 

Pingisbordet i fritidslokalen har gått sönder. Bordet har varit trasigt flera gånger tidigare och 

då lagats. Den här gången är bordet kastat, ett nytt är beställt och det kommer inom kort. 

Fastighetsägarnas förmånskort 

Tillsammans med den här informationen delas fastighetsägarnas förmånskort och broschyr ut. 

Förmånskortet ger dig som medlem i Fastighetsägarna Stockholm en rad medlemsförmåner, 

till exempel medlemsrabatt på tapet & färg, kök & bad, spisar, kylskåp och andra vitvaror, 

bilar.  

Medlemserbjudanden från Riksbyggen 

Även Riksbyggen har medlemserbjudanden som boende kan ta del av på Riksbyggens webb 

http://www.riksbyggen.se/Kundwebb/Medlemsformaner/ Rabatterna rör t ex köksutrustning, 

hushållsel, hemförsäkring, resor, biluthyrning osv. 
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Vårens trivseldag 15 april 

Vårens trivseldag kommer äga rum söndagen den 15 april. Boka in tiden 11-13 redan nu. Då 

ska vi göra fint runt huset inför vår och sommar. Det kan också bli tillfälle att ägna oss åt en 

del inomhusarbete. Trivseldagen är ett tillfälle att träffa gamla och nya grannar. Mer 

information kommer att anslås i portarna före trivseldagen. 

Styrelsen hälsar nya grannar välkomna! 

Emma och Ville Lejon-Avrin har flyttat in i lägenhet nr 32. 

Bernt Källgren och Marianne Lensu har flyttat in i lägenhet nr 118. 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen 


