
Digital
nyckelhantering
Information om ny nyckelhantering för ert miljörum



Swedlocks system innebär att vi komplette-
rar rummens befintliga lås med ett behör
med en digital cylinder. Lösningen gör det 
möjligt för vår personal att med en digital 
nyckel öppna samtliga berörda miljörum. 
Den ursprungliga cylindern till miljörummet 

hyresgäster och fastighetsägare fungerar 
precis som tidigare. De digitala låsen mon-
teras normalt helt utan åverkan och kräver 
varken batterier eller el-installation. Låsen 

låsstandard 3522 och brandskyddsnormen 

vid förfrågan.

Swedlock levererar säkra låslösningar till 

svenska kommunala förvaltningar och bolag. 
Systemen används inom räddningstjänst, 
renhållningsbolag, hemtjänst och annan 
samhällsviktig verksamhet.

Vi har beslutat att installera Swedlocks 
låssystem till alla fastighetsägare som idag 
har låsta miljörum. Syftet är att kvalitetssäkra 
samt förbättra säkerheten kring nyckelhan-
teringen till miljörum.

ÖKAD SERVICE
Det nya låssystemet förbättrar servicen mot 
våra kunder. Vi behöver inte längre tillgång 
till fastighetsägarens miljörumsnyckel och 
lösningen ger snabbare inställelsetid vid 
extratömningar och kärlbyten. Nyckelhan--
teringen blir enklare och säkrare med färre 
nycklar i omlopp. Det blir även minskad risk 
för olovlig kopiering och försvunna nycklar. 
De digitala nycklarna fungerar bara under 
den begränsade tiden av ett arbetspass och 

är obrukbara under övrig tid. En 
borttappad digital nyckel kan 
Kretslopp Sydost enkelt spärra.

Genom den digitala lösning-
en ökar vi tryggheten för 
fastighetsägare, hyresgäster 
och Kretslopp Sydost. 

BEHÖR MED DIGITAL 
CYLINDER

ÖKAD SERVICE

NY NYCKELHANTERING FÖR ERT MILJÖRUM

DET KOSTAR INGENTING
Kretslopp Sydost står för alla kostnader i
samband med installationen. 

VAD HÄNDER NU?
Du som fastighetsägare behöver ange dina 
kontaktuppgifter så att vi på Kretslopp Sydost
kan nå dig om det skulle uppstå några frågor
i samband med installationen. Detta gör du på
bifogad blankett som behörig firmatecknare 
ska fylla i och underteckna.

Skicka sedan blanketten till Kretslopp Sydost, 
Box 868, 391 28 Kalmar. Märk kuvertet ”digital
nyckelhantering”. Det går också bra att 
scanna in den ifyllda blanketten och maila 
den till info@kretsloppsydost.se.

Snabbare extratömningar, färre avvikelser och högre säkerhet. Nu har vi på
Kretslopp Sydost upphandlat ett låssystem med digitala nycklar från Swedlock.



Vi kommer att använda det säkra dubbellåset CITY i första hand. Låset kan ofta monteras och 
nedmonteras utan att påverka dörrmiljön. Där CITY-låset av någon anledning inte kan mon-
teras kommer vi använda den alternativa låslösningen nyckelgömma. För att säkerställa trygg 
funktion i alla väder kommer vi att montera ett väderskydd på dörrar där det behövs. Swed-
locks erfarna installatörer kommer att göra installationen på uppdrag av Kretslopp Sydost.

INSTALLATION AV NYTT LÅS

VÄDERSKYDD

DIGITAL NYCKEL

NYCKELGÖMMA

DAGENS NYCKLAR



FRÅGOR ELLER 
FUNDERINGAR 
Har du frågor eller funderingar 
är du välkommen att kontakta 
Johannes Westerman på Kretslopp Sydost,
johannes.westerman@kretsloppsydost.se
070-545 01 43

Tekniska frågor besvaras av 
Mattias Björkman på Swedlock AB, 
mattias.bjorkman@swedlock.se 
072-601 84 25

Du hittar mer information på 
www.kretsloppsydost.se
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