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Nyhetsbrev fra styret mars 2021. Viktig beskjed om
nøkkelbrikker. Info om årsmøte 2021.
Hei alle sammen
Håper alle har det så bra som dere kan ha det i disse tider:)
Nøkkelbrikkene har vært i drift en stund. Nå er det siste justeringer gjort og om få dager
vil alt være innstilt slik at folk kun har adgang der hvor de skal ha adgang. Til din
inngangsdør, ditt bodområde og andre nødvendige fellesområder. For få dette til og virke
må du oppdatere brikkene dine.
Se instruks fra leverandør her:

Brikker skal oppdateres til ny adgang, slik at man får den adgangen man skal ha.
Brikken oppdateres ved å bruke den på hovedinngangen i nr.62.
Leseren blinker blått under oppdatering. Hold brikken inntil frem til du får grønt eller rødt
lys.
Får du rødt lys etter det blå, er brikken oppdatert men du har ikke adgang.
Får du grønt lys etter det blå, er brikken oppdatert og døren åpen.
Når skal du gjøre det?
Du kan gjøre det med en gang eller fra i dag. Venter du må du gjøre det når brikken(e) din
ikke virker på din hovedinngangsdør. Dette vil skje om noen få dager.
Dette er altså et system hvor beboerne selv oppdaterer sine nøkkelbrikker. Det er ikke
nødvendig å ringe firmaet hvis nøkkelbrikke ikke virker. Prøv heller først å oppdatere.
Årsmøte 2021
Styret har besluttet å utsette årsmøtet til mai/juni i år. I håp om at vi kan samles fysisk.
Hvis det ikke går blir det digitalt møte. Dette er det tilrettelagt for av forretningsfører. Men
vi avventer til over påske og ser hva som skjer. Mer info kommer.
Stay safe
Vennlig hilsen
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