
  Silverdalsbacken 2023-03-21 

                  

Då följer ett antal viktiga punkter och förtydliganden avseendet portsystemet 

Vänligen lägg in telefonnummer 08-35 07 53 i mobilens telefonbok 

Föreningens portsystem har ett telefonnummer 08-35 07 53 vilket kommer att synas i Er telefon eller 

nummerpresentatör när någon ringer till Er ”från porttelefonen” Vänligen döp om detta nummer till 

PORTTELEFON och lägg in detta i mobilens alt. nummerpresentatörens telefonbok. 

Släpp inte in obehöriga via porttelefonen 

För att säkerställa föreningens och Er trygghet så ber vi Er att försäkra er om att det är rätt person ni 

släpper in i porten då de ringt Ert nummer via porttelefonen!  

Samtliga av Föreningens externa leverantörer/partners och grannförening Brf Silverdalshöjden har 

nycklar alt. nyckelbrickor 

Observera att INGA av Föreningens externa leverantörer/partners så som fastighetsskötare Wiab 

Service AB, Bring City mail, Post Nord, KONE hissar, Inspecta eller JM m.fl. skall släppas in via 

porttelefonen. Samtliga av dessa har nycklar alt. nyckelbrickor! Vänligen hänvisa personen till 

styrelsen!  

Vi delar garaget med Brf Silverdalshöjden vilka även i fortsättningen kommer att använda 

Garagenycklar för tillträde till garaget 

Brf Silverdalshöjden är inte med i portsystemet och med det kommer de även i fortsättningen att 

använda sina garagenycklar för att nå garaget, vilket är via Margreteborgsvägen 13, entré intill 

garageport samt entré glaspartiet mellan Johannesbergsplan 6 och Johannesbergsplan 10.   

Hur fungerar portsystemet/porttelefonen 

Se broschyren ”handhavande” på föreningens hemsida www.silverdalsbacken.se   

Kort, så fungerar porttelefonsystemet på följande vis 

Inpassering via ”egen port” sker via utkvitterad nyckelbricka, gäller även inpassering från entréer från 

innergård. Nyckelbrickan läggs an mot läsaren, därefter ges möjlighet till inpassering.  

Porttelefon 

Namnsökning sker via porttelefonens namnlista. När de funnit Ert namn, trycker de på ”ring”. Er 

telefon ringer och ni kan tala med varandra. Efter att ni säkerställt att det är rätt person så trycker du 

på siffran 5 på mobilen alt. hemtelefonen och med det öppnas porten. 

Det står upptaget i porttelefonens display 

Absolut inget fel! När det pågår samtidig aktivitet i portsystemet t.ex. någon håller just på att släppa 

in någon eller har just påbörjat en inpassering genom att hålla nyckelbrickan mot enheten då kan det 

stå upptaget i displayen! 
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Porttelefonen stängs av mellan 23.00 och 06.00 

För att inte bli störd pga. eventuellt busringande så stängs porttelefonen av automatiskt mellan 

21.00 och 06.00. Eventuella gäster/besökare får kontakta er via telefon.  

In och utpassage garage 

För de med garageplats så fungerar även nyckelbrickan på entréer till garaget. Margreteborgsvägen 

13, entré intill garageport samt entré glaspartiet mellan Johannesbergsplan 6 och Johannesbergsplan 

10.  För in och utpassering med fordon så används garagesändaren. 

Befintliga nycklar 

Inom snar framtid (inte bestämt när, vilket diskuteras i Styrelsen) kommer fysiska nycklar att 

försvinna som möjlighet för inpassering till fastigheten via entré portar.  

Beställningsunderlag 

Ett beställningsunderlag kommer att finnas på föreningens hemsida www.silverdalsbacken.se  

Beställningsunderlaget används för att t.ex. förlustanmäla/spärra tappad nyckelbricka, beställning av 

ersättnings alt extra nyckelbricka. Felanmälan och ändringar av personuppgifter etc. 

beställningsunderlaget skall efter ifyllt mailas till Styrelsen styrelsen@silverdalsbacken.se 

Tappade, ersättnings eller extra nyckelbricka bekostas av medlem, till en kostnad av 200 kronor per 

nyckelbricka. Nyckelbricka levereras via posten till hemadressen. 

Styrelsen dess behörig kommer därefter maila beställningsunderlaget vidare till Exista Säkerhet AB. 

Se vidare nyckelbrickkvittens.  

Verisure eller annan larmpartner för lägenheten 

I och med att föreningen byter portlösning så kommer det bli nödvändigt (om så avtalat mellan er 

och larmpartnern) att förse sin larmpartner också med en nyckelbricka och det i och med att 

föreningen på sikt kommer att slopa den fysiska nyckeln för porten. Styrelsen återkommer inom god 

tid innan den fysiska nyckeln tas ur bruk (avser portarna). 

Missa inte uppdaterad information 

Besök föreningens hemsida www.silverdalsbacken.se Lägg där in er mailadress för att få automatiskt 

utsänd information! 

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta projektansvarig styrelsemedlem Thomas Wahlman 

0705132267. 

 

Med vänlig hälsning Styrelsen 
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