UNDERLAG FÖR INPASSERING
BRF SKOGSKARLENS ENTRÉER
LÄGENHET.NR:

(Treställigt nr, t ex 388)

ADRESS:

INFORMATION TILL DISPLAY VID ENTRÉPORT
Om gäst kommer så kan denne via lilla displayen vid porten bläddra i lista och få fram namnen på de som bor
i porten. Genom att markera aktuellt namn rings ett samtal till den boende och får därmed möjlighet att öppna
för gäst. Vi bör sträva efter att ha få namn på denna lista för överskådligheten men om någon lägenhet önskar
kan två namn och telefonnummer läggas upp.

NAMN: (som visas på display max 32 tecken)

TELEFONNR : (som rings upp)

TAGG
Tre taggar delas som standard ut varje lägenhet.
Taggarna har olika färger för att lättare identifiera om man förlorar någon.
Standardtaggarna har färgerna Gul, Vit och Röd.
Taggarna lämnas ut och kvitteras i samband med tillträde till lägenheten.

TAGG - TILLÄGGSBESTÄLLNING
Förutom de tre tagg som ingår i startupplägget kan ytterligare taggar beställas nedan.
Kostnaden för dessa är i samband med inflyttning 100 kr/tagg.
Det finns också tagg i form av armband som är lämpligt för barn att ha runt armen.
Skulle tagg förloras eller tilläggsbeställas senare blir kostnaden för hantering och administration 250 kr/tagg
Jag beställer :

stycken extra taggar - levereras i färgerna blå eller grön

Jag beställer :

stycken armbandstaggar för barn (även dessa kostar 100 kr / st)

Kostnaderna för tilläggsbeställningen kommer att debiteras via kommande avisering från Rb Ekonomi

E-POST - BOKNINGSSYSTEM
I systemets bokningsfunktion finns möjlighet att registrera e-post adresser om man önskar boka via webben
eller vill få påminnelse om sin bokade tvättid.

E-POST - FÖRENINGSINFO
Föreningen har hemsida, vi har infoblad och vi sätter ibland upp information i trapphusen. Vid snabbare information så
hade det varit bra att kunna informera över e-post till boende. Önskar du få del av sådan information från
från föreningen - ange e-post adress nedan:
E-POST ADRESS:

GODKÄNNANDE:
Med underskrift nedan godkänner jag att Brf Skogskarlen lagrar ovanstående uppgifter för information och
funktionalitet i AEXMAS inpasseringssystem. Uppgifterna sparas så länge jag är boende i föreningen.
Jag är införstådd med att inpasseringarna som sker lagras och loggas och kan komma att analyseras
om skadegörelse, störningar eller liknande händelser har inträffat innanför skalskyddet.
Skulle tagg förloras är det viktigt att den anmäls förlorad till föreningen som då tar bort dess inpasseringsfunktion.
Blankett lämnas till föreningens ordförande - gärna ihop med
överlåtelsehandling eller via mail: ingmar@skogskarlen.se
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

