Nyt nøglesystem fra 18. marts
Som tidligere meddelt udskiftes nøglesystemet i BR&K den 18. marts til et nyt nøgleløst
låsesystem, hvor der anvendes en ’låsebrik’ til at låse op med i stedet for nøgle. Det nye
låsesystem anvendes fremover på disse 3 døre:




Yderdøren
Døren til bådhallen
Døren til køkkenet

Alle medlemmer der har anmodet om nøgle og betalt depositum får en låsebrik, der kan låse alle 3 døre op. Eksterne
lejere af lokalet på første sal, får kun adgang til yderdøren og køkkendøren.

Sådan låser du op
Håndtaget på døren skiftes den 18. marts, og
på pladen til håndtaget sidder en sort boks,
som det ses på billedet.
Når du skal låse op fører du låsebrikken hen til
den sorte boks, og låsen går op, og du kan gå
ind.
Når døren lukkes, låser den automatisk igen.

Skal døren stå ulåst
Er i mange der skal ind og ud, og det derfor er
upraktisk at døren låser mellem hver
gennemgang, kan du også klare det. Du skal
blot føre låsebrikken hen til den sorte boks 2 gange. For at låsen kan registrere at du præsenterer låsebrikken 2 gange,
skal du mellem de to gange føre låsebrikken 40-50 cm væk fra låsen. Så altså før låsebrikken hen til låsen, før den væk
fra låsen og før den hen til låsen igen.

Har døren stået ulåst og du skal låse igen
Når døren har stået ulåst som beskrevet overfor, så skal du føre låsebrikken hen til den sorte boks ved håndtaget 2
gange, ligesom da du låste op.

Har du ikke hentet din nøglebrik endnu?
Så kan du afhente nøglebrikken hos Jens Galatius efter nærmere aftale
på tlf. 26171826, frem til den 11. marts. Når du det ikke inden da, kan
du kontakte Torben Gunge på tlf: 23 96 35 74, frem til den 18. marts.

Hvad gør jeg med den gamle nøgle?
Den gamle nøgle er værdiløs og kan smides ud efter 18. marts. Vi
opstiller en dåse i entreen hvor du kan smide den, så sørger vi for at de
kommer på genbrugspladsen som gammelt metal.

