
 
 

Medlemsbrev oktober 2018  

Hej alla medlemmar! Styrelsen träffades den 1 oktober och här kommer lite 

information från mötet som hölls då. 

Låsning av portar 

Styrelsen beslutade efter många varv att byta installatör och leverantör av låssystemet. Vi 

kommer nu få ett Aptus-system med brickläsare och möjlighet till besökskoder installerat i 

januari. Ursprungligen skulle Bysmeden/BB-gruppen installera ett system med porttelefoner från 

Tidomat. Det var en bra lösning som offererades till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Det 

visade sig dock under sommaren när de skulle sätta igång arbetet att de trots besök på plats 

och trots besök av systemleverantören hade räknat bort sig helt. Det riktiga priset var över 60 % 

dyrare än vad vi avtalat om, och de var inte längre beredda att fullfölja avtalet. Till slut - i 

september - var de dock tillmötesgående gällande våra krav, men det system vi valt var 

fortfarande det dyraste gällande både installation och driftskostnad trots att vi fick det till 

självkostnadspris. Vi undersökte därför andra systemlösningar både tillsammans med Bysmeden 

och med andra installatörer, och valde till slut en lösning från en annan installatör. Vi beklagar 

den tid som förlorats i och med det inträffade – och se även punkten under denna. 

Trivselkväll / Pubkväll + Info 

Nu är det dags igen att träffas på föreningskväll – i år kommer den hållas lördag 10 november. 

Som vanligt ses vi i föreningslokalen, det bjuds på enklare dryck, och föreningens egna trubadur 

underhåller. Speciellt för i år tänkte vi kombinera detta med info-kväll om portlåsningen då vi 

tror att många har frågor om detta. Anslag kommer sättas upp i portarna när det närmar sig. 

Varmt välkomna! 

Hemsida 

Föreningens hemsida kommer att uppdateras med en förhoppningsvis mer tilltalande form, en 

delvis annorlunda struktur och med ny information. Medlemmar som eventuellt har förslag eller 

åsikter i samband med detta arbete får gärna höra av sig till styrelsen. Den nya hemsidan 

kommer lanseras till våren / efter årsskiftet. 

Har du ett förslag? 

Om du som medlem har förslag eller synpunkter vill vi gärna ta del av dessa. Du kan självklart 

komma in och prata med oss på ordinarie expeditionstid varje måndag kl19. Du kan annars 

lägga dina förslag eller synpunkter i styrelsens brevlåda på Lerbäcksgränd 13 eller mejla till 

brflerlåset@gmail.com. Kommande styrelsemöte infaller måndag den 5 november. 

 

Vi hoppas att vi ses den 10 november! 


