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Ibrugtagning af elektronisk låsesystem 
 
På generalforsamlingen i 2011 blev det vedtaget at installere elektroniske låse på bygningens 
yderdøre og porte samt udvalgte døre på fællesarealerne.  
Installationen er nu ved at være afsluttet, og systemet klar til at blive taget i brug. I indkøringsfasen 
vil det være muligt at benytte såvel de nuværende nøgler som de elektroniske nøgler. Når 
installationen af de elektroniske låse er afsluttet, vil det ikke længere være muligt at benytte de 
nuværende nøgler (lejlighedsnøgler) på de døre, hvorpå der er monteret elektroniske låse. 
 
Indførelsen af elektroniske nøgler omfatter kun adgang til fællesområder og har således ingen 
betydning for nøglerne til låsene i lejlighedsdøre, postkasser og private kælderrum. 

 
Tidsplan for idriftsættelse 
I første omgang vil der blive monteret elektroniske låse på yderdøre  og udvalgte inderdøre. De 
inderdøre, der i første omgang får elektroniske låse, er døre, hvor beboerne ikke har adgang og ikke 
tidligere har haft det (varmecentral, teknikrum, etc.). Portene forventes at få monteret elektroniske 
låse i uge 49. De elektroniske nøgler vil erstatte de nuværende fjernbetjeninger til garageportene. 
 
Indtil alle beboere har fået deres elektroniske nøgler, vil det være muligt at benytte såvel 
elektroniske nøgler som lejlighedsnøgler til at åbne de omfattede døre (i det følgende omtalt som 
overgangsperioden). For at sikre sig nøglerne virker, opfordres beboerne til at bruge de elektroniske 
nøgler, så snart man har modtaget dem. 
 
Når alle beboere har modtaget deres elektroniske nøgle og det er konstateret at systemet virker 
problemfrit, vil muligheden for at bruge de nuværende nøgler og fjernbetjening til at åbne yderdøre 
og porte, blive fjernet. Desuden vil der blive monteret elektroniske låse på udvalgte døre i kældrene, 
hvortil beboerne har/skal have adgang. Så snart disse låse er monteret, er der kun adgang ved brug 
af elektroniske nøgler. 
 
Tidspunktet for udelukkende at kunne bruge elektroniske nøgler forventes at blive omkring d. 12. 
december. 
 

Udlevering af nøgler 
Udlevering af elektroniske nøgler sker onsdag d. 5/12 og torsdag 6/12 i tidsrummet 19 - 21 hvor et 
medlem af bestyrelsen vil aflægge besøg hos de enkelte beboere og udlevere nøglerne. I bedes på 
dette tidspunkt have de lejlighedsnøgler parat, som skal benyttes for at få udleveret de elektroniske 
nøgler, jf. vedlagte regler. Skal man have mere end 3 nøgler, bedes disse bestilt ved samme 
lejlighed eller ved inden at sende en mail til bestyrelse@tuborg-havnepark.dk. Ved modtagelse af 
nøglerne skal kvitteres for modtagelsen. 
Eventuelle fejl meldes til bestyrelse@tuborg-havnepark.dk. Spørgsmål til samme mail-adresse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
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