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Om jordfelsbrytaren i din lägenhet löser ut och du inte kommer
hem medan backupbatteriet fortfarande har ström kommer du inte
kunna öppna dörren med taggen. Det kan kosta upp till 7-8 000
kronor för dig att tillkalla en låssmed som borrar upp låset och
monterar ett nytt. Vi rekommenderar därför att du alltid har minst
en nyckel med dig när du lämnar lägenheten alternativt förvarar en
nyckel någon annanstans än i lägenheten.
Vill du komplettera din tagg med en fyrsiffrig pin-kod? Skicka i
sådana fall ett mejl med namn, mobilnr, lägenhetsnummer och
önskad kod till styrelsen@hsbbrfmasten.se senast den 12 januari så
beställer vi en kod till dig. Det kostar ungefär 350-700 kr per
lägenhet beroende på hur många det är som beställer en kod.
Kostnaden får du sedan på en kommande hyresavi.
Det är många fjädrar till postboxarna som går sönder och vi har
kommit överrens med fastighetsskötaren att han lagar dem på sin
veckorunda i huset. Kostnaden för föreningen blir då 100 kr i
stället för 700 kr om han skulle ha åkt hit bara för att laga en
postbox. Om du har långa armar eller tar hjälp av någon går boxen
att öppna för hand då den klickar till även om fjädern är sönder.
Om din lägenhet blir strömlös medan resten av huset har ström ska
du först kontrollera att jordfelsbrytaren i elskåpet inte har löst ut.
Om det inte är problemet har antagligen huvudsäkringen till din
lägenhet löst ut. Den säkringen sitter i det låsta skåpet i korridoren
utanför lägenheten. Kontakta någon i styrelsen så låser vi upp och
fixar problemet, om du felanmäler och fastighetsskötaren kommer
hit på dagtid blir kostnaden för dig drygt 700 kr. Om en elektriker
kommer hit på jourtid kostar det dig cirka 3000 kr.
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