Inflyttningsanmälan 1 (Gäller ej radhusen)
uppgifter i porttelefonen i Brf Mården.
Porttelefonerna i Brf Mården (ej radhusen nr 49-55, 61-69, 18-36, 40-44)
Brf Mårdens portar till höghusen är låsta dygnet runt. För att kunna komma in i trapphusen
använder vi elektroniska nycklar (e-nycklar). Samma gäller för tillträde till gårdshus, cykel- och
barnvagnsrum. Vi har också ett elektroniskt bokningssystem för tillträde till tvättstuga, bastu,
festlokal och övernattningsrum. Bokning sker med hjälp av e-nycklarna i gårdshuset eller via
internet.
För att dina gäster ska kunna komma in i trapphusen används en porttelefon. Du avgör själv om
ditt/era namn ska visas på porttelefonens bildskärm och om dina gäster ska kunna ringa dig från
den så att du kan låsa upp dörren till porten med din egen telefon. Vill du ha denna möjlighet,
måste du meddela Brf Mårdens styrelse vilket eller vilka namn som ska visas och det eller de
telefonnummer du vill nås på och från vilket datum uppgifterna ska börja gälla.
Om du inte vill ha denna möjlighet, får dina besökare nå dig på annat sätt och du får själv gå ner
till porten och öppna.
Fyll i och skicka denna blankett som e-post till info@brf-marden.se eller per post
till Brf 283 Mården, Landåvägen 8, ½ tr ner, 131 49 Nacka.
Ditt namn: ……………………………………………………………….……………
Nuvarande adress: …………………….…………………….………………………….. Nuvarande tel nr :
………….…….……………

Lägenhetsnummer:

99-2283-….-………..-X

Se köpeavtalet

1 för gård 12 eller 2 för gård 13 ↑ ↑ och ditt lägenhetsnummer
Ny adress: Landåvägen ………..……
Säljare: ………………………………………………………..
Fyll i

□ Jag vill att mitt/våra namn (efternamn och initialer) samt telefonnummer ska visas i
porttelefonen enligt nedan (Texta tydligt):
Namn 1: …………………………………..…….Namn 2: ………………….……………………….
Tel 1: …………………………………...……… Tel 2: ………………………………………………

Jag flyttar in den: ……………………

□ Jag vill inte att mina/våra namn ska visas i porttelefonen och att besökare inte ska ringa mig från
den.

………………………………………………
Köparens underskrift
Brf Mårdens anteckningar

2015-01-27

Datum: …………………………

