
 

 

Elektronisk nøgle – nøglebrik 
- anvendelse i Hedelyngen 
 
Adgang til vaskeri og byttereoler 
Alle beboere i Hedelyngen har om ønsket fået udleveret en ”nøglebrik” 
– en elektronisk nøgle. ”nøglebrikken” giver adgang til vaskeriet.  
 
Genbrugspladsen 
Adgangen til vores genbrugsplads sker uden for normal arbejdstid fra 
Tårnvænget. Døren mod Tårnvænget kan låses op med ”nøglebrikken”.  
 
Værkstedet 
Alle beboere i Hedelyngen har med ”nøglebrikken” adgang til Værkstedet og dermed også til at 
låne f.eks. haveværktøj og stiger. 
 
Fælleshuset 
Adgang til Fælleshuset sker ved anvendelse af ”nøglebrikken”. Når du har indgået en aftale med 
Fælleshusgruppen om leje / brug, kodes din ”nøglebrik” af kontoret til at åbne døren til 
Fælleshuset i den periode, som du har fået adgang til. Du har ikke adgang uden for perioden.   
 
Fælleshusgruppen, Aktivitetsudvalget og Madklubben og formanden har permanent adgang til 
Fælleshuset. 
 
Motionsrummet 
Alle som er oprettet som bruger af Motionsrummet, og som har betalt for adgang via en nøgle, er 
nu konverteret til en elektronisk nøgle, idet ”nøglebrikken” af kontoret er kodet til også at give 
adgang til Motionsrummet. Nye brugere skal henvende sig til den ansvarlige for Motionsrummet 
for at få adgang. Se Hedelyngens hjemmeside: hedelyngen3b.dk 
 
Mødelokalet 
Mødelokalet benyttes primært af afdelingsbestyrelsen. Alle medlemmer af afdelingsbestyrelen har 
derfor fået udleveret en elektronisk nøgle – en særlig nøglebrik til at åbne døren til dette lokale. 
Endvidere har nogle få relevante af de faste udvalg også en nøglebrik med adgang, således at 
udvalget nemt kan holde møder i lokalet. Det er f.eks. Aktivitetsudvalget og Fælleshusgruppen. 
 
Depotet i Fælleshuset 
Nogle få, bl.a. en repræsentant for Fælleshusgruppen, Hedelyngens madklub, Aktivitetsudvalget 
og formanden for afdelingsbestyrelsen har en analog nøgle, som giver adgang til depotet. 
 
Generelt om de elektroniske låse: 
Låsene er indført, idet drift at låsesystemet er smidigere og på sigt billigere end ordningen med at 
få lavet analoge nøgler.  
 
Ejendomskontoret har som de eneste i Hedelyngen adgang til loggen for brug af låsesystemet. 
Under særlige omstændigheder, kan kontoret gå ind i systemet og se, hvilke elektroniske nøgler, 
som har aktiveret låsene på givne tidspunkter.  
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