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Nyt låsesystem implementeres i uge 22 
 

Det blev på generalforsamlingen godkendt, at der monteres nyt låsesystem på kælderdørene i alle 5 
blokke med henblik på at mindske risikoen for uautoriseret adgang. 
 
Der er valgt et elektronisk briklåsesystem fra SALTO. 
 
Det nye låsesystem vil blive monteret fra mandag 25.05.2020 og de følgende dage. 
 
Alle boliger vil få udleveret 2 stk. brikker, 1 grøn og 1 rød. 
 
Der kan tilkøbes flere brikker til kr. 100 per styk. De fås også i farverne orange og grå 
Der er ingen begrænsning på antallet til hver bolig. 
 
Hvis man mister en brik, bedes man give besked til ejendomskontoret med henblik på at spærre 
brikken. En erstatningsbrik i den tabte farve, kan derefter bestilles til kr. 100 per styk. 
 
I blok 5 – 4 – 3 – 2  monteres låsene på dørene ind til cykelkældre/garager og affalds-/depotrum. Der 
bliver ikke monteret låse på dørene til opgangene. 
 
I blok 1 monteres låsene på dørene ind til cykelkældre og affalds-/depotrum og dørene i gavlene i 
stueplan, samt på hoveddøren ved dørtelefonen. 
 
Låsene vil også blive monteret på dørene til fællesfaciliteterne i blok 4. Brugerne kan tilmelde sig på 
ejendomskontoret for at få adgang til disse lokaler, når covid-19-krisen er overstået. 
 
Også selskabslokalet vil få monteret låsene, og der gives adgang i den reserverede periode. Brugen af 
selskabslokalet er lige nu suspenderet som følge af covid-19-krisen.  
 
Denne brik KAN IKKE bruges i vaskeriet!! 
 
Man kan til egen bolig tilkøbe en SALTO låsekasse, som kun lejlighedens beboer(e) har adgang til. 
Hvis man ønsker dette, kan man henvende sig til ejendomskontoret og/eller til låsefirmaet, som er 
nævnt herunder. 
 
Læs mere på hjemmesiden: https://vejlesoeparken.dk/faciliteter/kaelderrum/ 
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 Med venlig hilsen           

     Ejendomsinspektøren 

Holte, 13.05.2020 
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