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Hemförsäkringen. 
Eftersom vi nu har säkerhetsdörrar till våra lägenheter kan det vara lönt att 
kontakta försäkringsbolaget och höra sig för om det kan påverka premien. 
Behövs intyg så hjälper föreningen naturligtvis till. 
 
 
Låsning av cykelförrådet. 
Glöm inte att låsa dörren till cykelförrådet när den har används. Det blir samma 
rutin som vid låsning av lägenhetsdörren. 
 
 
Ny nyckelrutin vid försäljning av lägenheten. 
Se utförlig beskrivning på baksidan av detta blad. 
 
 
 
Nya nycklar till tillhållarlåset. 
Om vi behöver komplettera nycklarna till tillhållarlåset så sker det vid låsfirman 
Larsec på Eriksgatan 14. Öppettider: Vardagar 07.00-16.00 Lunch 12.00–13.00 
Kostnaden per nyckel är runt 275 kr och betalas av oss boende.  
Endast betalning med kort, inga kontanter. 
 

 
Styrelsen vill tacka alla boende för tålamodet under 

installationen av dörrarna och med en liten 
sommargåva  
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En ny rutin gällande nyckelhanteringen har införts i och med att föreningen bytt låssystemet 
i fastigheterna. Nedanstående rutin har fastställts av styrelsen på styrelsemöte 2019-06-10 

 

Rutin för säljaren: 

ü Lämna in samtliga fem (5) nycklar till låsfirman Larsec enligt adress nedan. 
ü Detta skall ske i samband med tillträdesdagen enligt överlåtelsehandlingarna. 
ü Om säljaren underlåter att lämna in nycklarna eller att det saknas någon nyckel 

kommer låset att bytas ut på säljarens bekostnad. 
ü Vid inlämnandet av nycklarna erhålls kvitto. 

 

Rutin för köparen: 

ü På tillträdesdatum kvittera lägenhetsnycklarna hos låsfirman Larsec enligt adress 
nedan. 

ü Den/de som står på överlåtelsehandlingarna är den/de som kan kvittera 
lägenhetsnycklarna 

Sammanfattning. 

ü Det är således inte tillåtet att byta nycklar hos fastighetsmäklare, bank eller på annat 
sätt. Det åligger säljaren att tillse att nycklarna byter ägare enligt denna rutin. 

ü Om säljaren och köparen är överens om annat datum kan överkvitteringen 
naturligtvis genomföras på annat datum är vad som är angivet i 
överlåtelsehandlingarna. 

ü Den/de som disponerar lägenheten är den/de som kvitterat nycklarna. 
 
 
 

 

Larsec 
Eriksgatan 14/ Enköping 
Öppettider: Vardagar 07.00-16.00. Lunchstängt 12.00–13.00 
0171-201 10 
 

 

 


