Nu skrotar ÅBS alla gamla grindnycklar och inför ett nytt
elektriskt låssystem. Beställ därför dina nya nyckelbrickor
redan nu genom att fylla i och posta denna blankett till ÅBS
Styrelsen i ÅBS har konstaterat att nuvarande mekaniska låscylindrar har både mekaniska och
säkerhetsmässiga brister. Vintertid fryser ofta vatten i cylindrarna vilket omöjliggör användandet av nyckel. Själva låscylindrarna är slitna och svåra att reparera. Många nycklar finns
uttagna och har kopierats så att ÅBS i dag inte vet vilka som har tillträde till området.
Tidigare medlemmar har heller inte alltid lämnat tillbaka sina nycklar vid utträdet ur klubben.
Under mars månad i år kommer därför ett nytt elektriskt låssystem att driftsättas inom ÅBS.
Det berör hamn- och varvsgrindar, mastskjulet, klubblokalen, kansliet, grindstugan (Luddes
hus), Gula huset och nattvaktstornet. Under en övergångstid fram till den 1 oktober kommer
det gamla mekaniska låssystemet att finnas kvar. Därefter kommer detta att skrotas.
Det nya elektriska låssystemet baseras på att en så kallad tagg (nyckelbricka) läggs mot den
elektriska öppnaren invid dörren/grinden som skall passeras. Taggen är personlig och kommer
endast att erbjudas medlemmar i ÅBS. En avgift om 200 kr per tagg kommer att tas ut. Om en
tagg förkommer kan den lätt spärras så att obehöriga ej kan nyttja den.
De medlemmar inom ÅBS som önskar tagg/taggar skall därför fylla i nedanstående begärda
uppgifter. Beställningsblanketten skall därefter postas till ÅBS eller läggas i någon av ÅBS
brevlådor och således ej skickas per mail.
När kansliet har fått beställningen skickas en faktura till medlemmen. Då fakturan är betald
distribueras taggen/taggarna via brev till medlemmen.
Bromma den 23 februari 2013
Styrelsen i ÅBS

Beställning av tagg/taggar á 200 kr (ringa in antal)
Medlemsnummer:

Antal taggar:

1

2

3

Namn (textat):

e-post:

Adress:

Postnr & postadr:

----------------------------------------------Ort och datum

-------------------------------------------------------Underskrift

__________________________________________________________________________________
Ålstens Båtsällskap, Grönviksvägen 9, 167 71 Bromma

