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 Nycklar och lås på Ängbyskolan - uthyrning  
 
Larm  
Under den tid som lokalerna är bokningsbara behöver man inte hantera larm.  
När man hyr gymnastiksalen  

 Man behöver en tagg och en nyckel.  

 Taggen används för att öppna ytterdörrarna till de två omklädningsrummen.  

 Håll taggen mot dosan vid resp. dörr. Dosan lyser grönt i några sekunder, då kan 
dörren öppnas, sedan slocknar dosan och dörren blir låst igen.  

 Nyckeln används för att komma vidare från omklädningsrummen till gymnastiksalen 
och för att låsa upp luckan till knapparna som styr matthissen.  

 Det är inte möjligt att göra uppställning på ytterdörrarna, dvs ändra till upplåst läge.  

 Inifrån öppnar man med hjälp av låsvredet.  

 Det finns inget larm som går igång om dörren står öppen på glänt.  
 
När man hyr matsalen  

 Man behöver en tagg och en nyckel.  

 Taggen behövs för att öppna ytterdörren till matsalsentrén.  

 Håll tagen mot dosan vid dörren. Dosan lyser grönt i några sekunder, då kan dörren 
öppnas, sedan slocknar dosan och dörren blir låst igen.  

 Nyckeln behövs för att öppna de två dörrarna från entréhallen in till matsalen.  

 Det är möjligt att göra uppställning på ytterdörren, dvs ändra till upplåst läge. Tryck 55 
55 och OK och håll därefter tagen mot dosan. Låsning går till på samma sätt. När du 
låser upp ska grönt sken fortsätta lysa efter några sekunder. När du låser ska grönt 
sken slockna efter några sekunder.  

 Inifrån öppnar man med hjälp av låsvredet.  

 Det finns inget larm som går igång om dörren står öppen på glänt.  
  
 

 

Nyckeltagg eller nyckel för att komma in i lokalen hämtas i informationen på 
Knivsta Centrum för idrott och kultur vardagar 8.00-16.30. Tagg/nycklar kan som 
tidigast hämtas ut en vecka på förhand och återlämnas inom en vecka efter 
bokningstillfället om inget annat är överenskommet. 

Vid säsongsbokningar är taggen personlig och behöver beställas på förhand. 
Maila till bokningsenheten för att beställa en personlig tagg. 

Bokning@knivsta.se 

Om nycklar och taggar inte återlämnas i tid faktureras 500 kr per nyckel respektive 
200 kr per tagg. 
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