För dig
som fått en
nyckelgömma

Information om
digitala lås och nyckelgömma
Alla som har trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst där personalen har en
nyckel till din bostad kommer att få ett så kallat digitalt lås monterat på sin
ytterdörr. Du har fått en nyckelgömma monterad hos dig.
Vad är ett digitalt lås?

Det är en teknisk lösning som gör att personalen bara behöver en nyckel för att
komma in hos samtliga brukare under sitt arbetspass. Det sparar mycket tid då
de slipper åka och hämta nycklar eller invänta kollegor för att ibland kunna
komma in hos en brukare, vilket är extra viktigt i en larmsituation.
Personalen får tillgång till nyckeln när de går på sitt arbetspass.
Systemet är säkert och endast behörig personal kan öppna brukarens Så här ser personalens
digitala nyckel ut
dörr med den digitala nyckeln. Härryda kommun behåller den vanliga
nyckeln till brukaren som extra säkerhet.

Du har fått en nyckelgömma

Hos dig har det av någon anledning inte varit möjligt att
installera ett duolås på din ytterdörr utan du har istället fått en
nyckelgömma installerad. Det innebär att Härryda kommun
måste ha en kopia av din nyckel till den säkra nyckelgömman.
Utöver den nyckel som kommer att finnas i nyckelgömman
behåller Härryda kommun den vanliga nyckeln som förvaras
i kommunens lokaler som extra säkerhet.

Så här ser en nyckelgömma ut

Fortsättning >>

Så här fungerar nyckelgömman

Nyckelgömman är säker för inbrott och skadegörelse. Det digitala låset i nyckelgömman har
samma säkerhetsklassning som de digitala duolås som monteras på dörrlåsen. Även nyckelförvaringsenheten är testad och certifierad enligt branchorganisationens normer.
Nyckelgömman monteras i första hand så att skruvar är dolda och inte kan monteras ned av
obehörig. Om det inte är möjligt monteras nyckelgömman med specialskruv (så kallad envägsskruv) från Swedlock som inte går att skruva ut utan måste demonteras av kommunen.
För att personalen ska kunna komma in hos dig kommer de att använda sin digitala nyckel för
att låsa upp nyckelgömman och därefter låsa upp din dörr med nyckeln från nyckelgömman.
När besöket är klart låser personalen din dörr med nyckeln och låser därefter upp nyckelgömman med sin digitala nyckel för att lägga tillbaks din nyckel där.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig:
Larmsamordningen i Härryda kommun
031-724 65 36

Under 2021 inför Härryda kommun digitala lås hos brukare med trygghetstelefon
(larm) eller hemtjänst där personalen har en nyckel till bostaden.
Välkommen att läsa mer om införandet av digitala lås på: harryda.se/diglas
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