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Information till boende i Tavasten 1
Styrelsen vill informera om det nya passersystemet och hur ni får tillgång till brickorna samt
porttelefonen.
Som ni säkert har sett så sitter det nya fina passersystem vid portarna.
Nu är det dags för utdelning av brickor och dags för passersystemen att tas i bruk.
Brickorna kommer att börja fungera den 17 december 2018.
Det väldigt viktigt att ni vid dom utsatta tiderna som ni kan se nedan, kommer och hämtar ut era
brickor. Med brickorna kommer även ett informationsbrev om hur ni kan använda porttelefonen.
Vilket/vilka telefonnummer ni vill koppla till porttelefonen skall meddelas vid uthämtningen av
brickorna.
Det är 3 st brickor som ingår i varje lägenhet, vill man ha en 4e bricka ska man höra av sig till Melissa
Basberber på AdEx Fastighetsutveckling och beställa detta innan utdelning. Hör man av sig innan
utsatta tider och beställer en 4e bricka, får man den utan kostnad.
Vill man i framtiden ha fler brickor beställer man det av AdEx ServiceCenter och då kommer man att
bli debiterad 300kr per ny bricka.
Om man tappar bort en bricka, är det mycket viktigt att man anmäler detta till AdEx ServiceCenter, så
dem snabbt kan spärra den borttappade brickan.
Brickorna är numrerade för att lättare kunna se vilken bricka som man har tappat bort.
Brickorna kommer att ersätta nyckeln till portarna samt till källardörrarna.
Ni kommer ha kvar era nycklar som går till tvättstuga, förrådsutrymmen samt sopskåpen.
Om ni inte kan närvara vid någon utav de två utsatta tiderna, har ni möjlighet att innan den 15
december, ta kontakt och boka tid med Melissa Basberber på AdEx Fastighetsutveckling och kvittera
ut brickorna från deras huvudkontor i Solna. Hennes kontaktuppgifter ser ni nedan:
Melissa Basberber
AdEx Fastighetsutveckling AB
Direktnr: 08-586 344 11
E-post: melissa@adex.se
Styrelsen delar ut brickorna i tvättstugan på Elias Lönnrots Väg 3,
Torsdag 29 november, kl 18:30 – 19:30
Onsdag 5 december, kl 18:30 – 19:30
OBS!! Medtag legitimation!
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