
 
 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen, Brf Skarpövägen 

 

2022-04-22 
 

 

VIKTIG INFORMATION 

BYTE AV LÅSCYLINDRAR / CHANGE OF LOCKS 

 
Måndagen den 2:a maj kommer samtliga låscylindrar i entrédörrarna att bytas ut. 

Vad innebär detta? 

- Man måste använda sin nyckelbricka (grå bricka) för att komma in i sin port. 

- Porten kommer vara låst dygnet runt 

 

OBS!  

Det är VIKTIGT ATT NI BEHÅLLER er gamla nyckel. Denna kommer fortsättningsvis 

användas till soprum, barnvagnsrum, gårdsbommen med mera. 

 

 

 IN ENGLISH 

 

On Monday the 2nd of May, all lock cylinders in the entrance doors will be replaced 

What does this mean? 

- From that date you must use your tag (gray tag) to enter your apartment building. 

- The entrance door will be locked all day and night  

 

NOTE!  

IT IS IMPORTANT THAT YOU KEEP YOUR OLD KEY. This will continue to be used for 

garbage rooms, pram rooms, courtyard barriers and more. 

 

 

Har ni frågor eller funderingar så vänligen kontakta styrelsens via formuläret på hemsidan, 
www.brfskarpovagen.se/kontakt/ 

  

http://www.brfskarpovagen.se/kontakt/
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