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   Inflyttningsanmälan 2   
  för e-nycklar (elektroniska nycklar) i Brf Mården   
   

 
Så snart du övertagit lägenheten och mottagit e-nycklarna till porten där du bor, gårdshus etc. fyller du i denna 

blankett och lämnar den i föreningens brevlåda i gårdshuset eller skicka den som e-post till info@brf-marden.se 

eller per post till Brf 283 Mården, Landåvägen 8, ½ tr ner, 131 49 Nacka. 

 

Lägenhetsnummer: 99-2283-….-………....-X  

Fyll i  1 för gård 12 eller 2 för gård 13     ↑         ↑   och ditt lägenhetsnummer (se ovanför ytterdörren) 

 

Lägenhetsinnehavare: ………………………………………………………………….……… 

  
Tel nr ………………… …………….             Adress: Landåvägen ……                                                                                                               

Information om mottagna e-nycklar  
 
Du ska alltid överta minst 3 e-nycklar av säljaren, märkta 1, 2 och 3. Därutöver kan du 
ha fått ytterligare nycklar. Vi ber dig att genast informera styrelsen om vilka nycklar du 
har mottagit. De e-nycklar som saknas kommer att avregistreras. 

□ Ja, jag har mottagit 3 st e-nycklar, märkta 1, 2 och 3 

□ Nej, jag har inte mottagit e-nyckel med nummer …………………………….. 
(Om du inte får e-nyckel 1, 2 och 3 av säljaren måste du beställa en ersättningsnyckel till en kostnad av 
300 kronor/e-nyckel. Ersättning för de/den saknade nyckeln/nycklarna reglerar du själv med säljaren). 

□ Förutom e-nycklar enligt ovan, har jag även mottagit e-nyckel med nummer ……  

 
Samtliga e-nycklar passar till din port. Dessutom passar e-nyckel 1 och 2 till gårdshusen. 

Du kan även begära tillträde till cykel- (C) och barnvagnsrum (B) närmast den port du 
bor. Ange nedan om du vill ha tillgång till cykel- och/eller barnvagnsrum. 

□ Jag vill ha tillgång till cykelrum         □  Jag vill ha tillgång till barnvagnsrum 

Vill du ha fler e-nycklar än säljaren lämnat till dig anger du det här. De kostar 300 kr/st. 

□ Jag vill ha ytterligare ….. st e-nycklar á 300 kr/st. som lämnar tillträde till: 

………………………………………………………………… (Betalas vid avhämtningen) 
 
………………………………………………………………... Datum ………………………. 
Köpare av lägenheten 

 

Mårdens anteckningar: 
 
Nya e-nycklar med nr ………………… mottagna. ………………………………………… 
    Bostadsrättshavare 
 

 
Mården har mottagit kronor …………  för nya e-nycklar ………………………………… 

            Kvitteras för Brf Mården 
 
Datum ………………………. 

mailto:info@brf-marden.se

