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➢ Öppna entréport och andra dörrar som har läsare 
 

Håll upp nyckelbrickan mot porttelefonen eller läsaren. Bara de som bor i respektive 

trapphus eller har egen ingång från sin uteplats har behörighet att öppna entréporten 

med sin bricka. Till cykelrum och tvättstuga har alla behörighet. Du som har ditt förråd 

i en källare har behörighet så att du kommer in genom porten, kan åka hiss ner i 

källaren och kommer in genom källardörren. Du som har p-plats i garaget använder din 

nya bricka för att komma in där och öppna garageporten. 

 

 

➢ Porttelefon för dina besökare 
 

1. Besökaren ringer upp ditt namn  
 

Besökaren trycker på knappen under bilden av en telefon på displayen och använder 

sedan knapparna under pilarna för att bläddra fram ditt namn. Hen trycker därefter på 

knappen under telefonluren för att ringa upp.  

 

2. Besökaren ringer upp ditt telefonnummer  
 

För att undvika busringningar sena kvällar och nätter är funktionen att leta upp och 

ringa på namn avstängd klockan 21.00 – 07.00. Besökaren behöver då kunna ditt 

telefonnummer. Hen trycker först på B och sedan telefonnumret på sifferknapparna.  

 

Du öppnar porten med siffran 5 på din telefon när du får besök 
 

När du får ett samtal från porttelefonen syns nummer 08 121 322 29 i displayen på din 

telefon. (Lägg gärna in numret bland övriga kontakter i telefonen.) När du svarar säger 

en röst ”Samtal från port". Därefter kan du prata med den som vill bli insläppt. För att 

låsa upp dörren trycker du på siffran 5 på din telefon. Det fungerar på samma sätt på 

mobiler och fasta telefoner. Släpp inte in om du inte vet vem det är. 

 

 



 

 

 

 

➢ Säkerhet för att du alltid ska ta dig in i din egen 

entréport 
 

• Om strömmen försvinner så har porttelefonerna sex timmars strömförsörjning 

med batteri. 

• Om strömavbrottet pågår ännu längre så är portens låsmekanism inställd så att 

porten automatiskt står olåst tills strömmen kommer tillbaka. 

• Om din nyckelbricka inte fungerar eller om du råkar tappa den så kan du ringa 

upp dig själv på porttelefonen, antingen genom att leta upp ditt namn i 

namnlistan eller trycka ditt mobilnummer på sifferknapparna. 

 

➢ Boka tvättstugan och påbörja ditt tvättpass 
 

Logga in på skärmen i hallen utanför tvättstugan genom att hålla din nyckelbricka mot 

ikonen nertill på skärmen. 

 

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella veckan. Varje pass omfattar 

alla fem maskiner. Byt vecka med pilarna i övre delen av fönstret.  

 

Boka eller avboka ett pass genom att klicka på det och därefter bekräfta valet. Du kan 

boka ett pass åt gången och maximalt 30 dagar i förväg. Passet måste aktiveras inom en 

halvtimme efter starttiden och du kan öppna dörren under en timme efter passets slut. 

Glöm inte att logga ut när du har gjort din bokning eller avbokning. 

 

När du ska påbörja ditt pass använder du inte bokningstavlan. Istället håller du upp 

nyckelbrickan mot en ny läsare bredvid dörren in till tvättstugan. 

 

Boka tvättstugan på nätet 
 

Nu kan du även boka tvättid på nätet. Använd valfri webbläsare och skriv 

brfplommongarden.sakerhetsintegrering.com i adressfältet. Använd ditt lägenhetsnummer 

som användarnamn. Ditt lösenord finns på påsen som du fick dina nyckelbrickor i.  

 

På vår hemsida brfplommongarden.bostadsratterna.se finns en länk till bokningen, under 

fliken För boende / Tvättstuga. 

 

 

 

Frågor? Mejla info@plommongarden.se 

Hör också gärna av dig om du hittar felaktigheter i den här manualen. 

mailto:info@plommongarden.se

