
                                                                                               

 

 

Information angående installation av taggsystem med porttelefon. 

Hej! 

Vi har börjat installera ert nya system för porttelefon och taggar till alla entrédörrar samt dörrarna som går till era gamla 
soprum, sidan om entrédörren. Det är endast dessa dörrar som berörs i denna installation. 

Vi började på Musikantvägen 24 och 22 som är färdiginstallerade, vi fortsätter på Musikantvägen 20 och 18 som kommer 
bli klara under vecka 12. Har ni några funderingar efter att ni läst denna information eller vill se hur det kommer att se ut 
så är det bara att komma att prata med oss i området. 

Installationen kommer att utföras i följande ordning.  

Musikantvägen 16 och 14 ska vara klara under vecka 16 

Musikantvägen 12 och 10 ska vara klara under vecka 17 

Klarinettgränden 1 och 3 ska vara klara under vecka 18 

Klarinettgränden 5 och 7 ska vara klara under vecka 19 

Klarinettgränden 9 och 11 ska vara klara under vecka 20 

Musikantvägen 8 och 6 ska vara klara under vecka 21 

Musikantvägen 4 och 2 ska vara klara under vecka 22 

Musikantvägen 28 och 26 ska vara klara under vecka 23 

Detta är en preliminär tidsplan och om inte något oväntat inträffar så ser det ut som det kommer att löpa på i denna 
ordning. 

Ni kommer att få kvittera ut 5 taggar i fem olika färger, anledningen till att det är fem olika färger är för att man enkelt ska 
kunna identifiera sina taggar om man tappar dom eller ger bort en tagg till en släkting. Tappar man en tagg så är det bara 
att meddela föreningen att ni som exempel har tappat den svarta taggen så kan de spärra den enkelt och göra en ny till er 
till en kostnad av 300 kr. 
Datum och tid för att komma och hämta ut era taggar på expeditionen blir vid följande tillfälle och indelning. 

 Musikantvägen 10 till 24 samt Klarinettgränden 1 till 3 kan hämta ut sina taggar på expeditionen den 19/4 mellan 
klockan 17:00 och 19:00 

 Klarinettgränden 5 till 11 samt Musikantvägen 2 till 8 och Musikantvägen 26 och 28 kan hämta ut sina taggar på 
expeditionen, den 24/5 mellan klockan 17:00 och 19:00 

 Vi kommer att ha en extra kväll för de som inte har möjlighet att hämta upp sina taggar, det blir den 31/5 mellan 
klockan 17:00 och 19:00 på expeditionen. 

Ni ska se taggarna som era nya nycklar, precis som ni kvitterade ut nycklar till eran lägenhet en gång i tiden så ska ni nu få 
taggar som komplement till er nycklar. Dessa fem taggar som ni ska kvittera ut kostar inget utan ingår som en del av 
installationen av taggsystemet.  

Vad det gäller befintliga nycklar och byte av cylindrar i de dörrar som idag får taggläsare är det inget beslutat hurvida detta 
ska genomföras efter att vi avslutat installationen av taggsystemet. Det en fråga som styrelsen diskuterar och det finns 
såklart många fördelar att göra detta byte av cylindrar. Det finns säkert många nycklar på vift då de cylindrarna som sitter i 
dörrarna idag inte är kopieringsskyddade så vem som helst kan gå och få gjort kopior av nycklarna. Om ni nu förvarar 
cyklar, barnvagnar eller annat värdefullt är det väl skönt att veta att det endast är personer med rätt behörighet på sin 
tagg som kommer in i dessa utrymmen. Självklart kommer det finnas ett antal nycklar för att kunna öppna dörrarna om 
låsen går sönder eller något annat händer som kräver en nyckel till dörren. 

 



                                                                                               

 

 

Taggsystemet har batteribackup så vid normala strömavbrott på upp till några timmar som vi väldigt sällan har i södra 
Sverige så kommer ni inte ens att märka någon skillnad för systemet fungerar ändå så ni kommer in. 

Vad innebär detta för er i praktiken då, egentligen inget just nu för vi ska installera elektriska lås i dörrar som ingår i 
passersystemet och det kommer borras en del för att fästa upp läsare och dra fram kablar till systemet men detta ska vi 
försöka vara så diskreta som möjligt med. Allt för er kommer att fungera som vanligt med era nycklar till föreningen 
meddelar annat och det kommer inte att göras någon sådan förändring nu under installationstiden. 

Systemet som vi ska installera är Axema VAKA och det är ett porttelefonsystem som ringer upp till er mobil eller 
hemtelefon beroende på vilket telefonnummer ni har lämnat på lappen som ni fick ut i förra veckan.  

Anledningen till att ni ska lämna ert namn och telefonnummer är för att besökare ska kunna ringa upp till er mobil eller 
hemtelefon när de ska besöka er.  

Detta är såklart frivilligt men är en bekvämlighet för er när någon kommer och ska hälsa på, det blir ett 046 
telefonnummer som kommer att ringa upp er när någon söker upp erat namn ute vid entrén, ni kan välja att svara och 
pratat med besökaren, vill ni släppa in dom så trycker ni på 5 på eran telefon för att öppna entrén så de kan komma in. Vill 
ni inte släppa in dom så lägger ni bara på och då är dörren fortsatt låst. 

Det är efternamn och initial i förnamn som kommer att synas ute i porttelefonen, inga telefonnummer eller annan 
information. Som exempel så om jag är med som heter Ola Thörnqvist så kommer det att stå Thörnqvist O i porttelefonen. 

Detta är också information som är lätt att ändra i framtiden när ni byter telefonnummer eller namn, det är bara att 
meddela föreningen så löser de detta. Det kan vara så att ni inte vill synas i porttelefonen nu när vi gör installationen men 
ser ett behov om några år, då är det också enkelt att ändra. Ni får inga samtalskostnader då porttelefonen ringer till er. 

Sen vad det gäller behörigheter som vem som ska komma in var så är det också något som är enkelt att administrera i 
systemet och som man kan ändra över tid när behoven ändrar sig. Självklart så ska man fortsatt komma in i entrén där ens 
tvättstuga ligger och använder ni era gamla soprum gemensamt på gården så är det inget hinder i systemet att lägga upp 
dessa dörrar i respektive behörighetsgrupp. 

En stor fördel med att installera ett taggsystem är att det är billigt över tid att administrera tillhörigheter i olika dörrar. Har 
man nycklar blir det extremt kostsamt att byta ut alla nycklar och cylindrar om något tappar bort sin nyckel, med 
taggsystemet spärrar man endast den taggen som är tappad sen är allt säkert igen till en väldigt låg kostnad. 

Hoppas att ni har fått information om vad det är vi gör och som kan få er att känna en tillit till att det kommer att bli bra 
för er och för Brf Östra Torn. 

 

                     

 
 
Med vänlig hälsning 
Assist4U 
Ola Thörnqvist 


