
 

Kulturpunkten 
Hermansens gatan 22 
295 31 Bromölla 

E-post: 
kulturpunkten@bromolla.se 
Telefon: 0456-82 22 22 

Fastighetsenhetens Jourtelefon 
0709-17 10 61 

 

Gäller med tagg för Tianshallen, Gualövshallen, Näsumshallen, 

Edenrydshallen och Bordtennishallen 

In- eller utpassage 

Visa tagg framför läsaren. Om ”grön gubbe” blinkar: 

Knappa in din personliga kod. 

Vid fast ”grön gubbe” är dörren upplåst under 5 sekunder och du kan passera. 

Utpassage: 

Tryck på knapp med nyckelsymbol vid dörren. 

Dörren låses upp under 5 sekunder. 

Aktivera tillfällig kod 

För att aktivera en tillfällig kod vid entréläsaren (gäller ledare/tränare).  

Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (tagg + PIN). 

Tryck *, ge den tillfälliga koden (4-6 siffror) samt avsluta med *.  

Nu gäller den tillfälliga koden under bokad tid. Ledaren är ansvarig för gruppkoden. 

Övriga deltagare knappar in den tillfälliga koden för att öppna dörren under bokad tid.  

Tillfällig upplåsning av låst dörr 

Visa tagg framför läsaren och knappa in din personliga kod 

Tryck två gånger på ”*” - knappen. Ett pip hörs. 

”Grön gubbe” lyser nu med fast sken och dörren står olåst under den tid som taggens 

tidkod anger. 

Låsning av tillfälligt upplåst dörr eller borttagning av tillfällig kod 

Visa tagg framför läsaren. 

Tryck *0*. 

 

Ni kommer att ha tillgång till lokalen 25 minuter före och 45 minuter efter er bokade 

tid, (60min vid arrangemangsbokning). 
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Kulturpunkten 
Hermansens gatan 22 
295 31 Bromölla 

E-post: 
kulturpunkten@bromolla.se 
Telefon: 0456-82 22 22 

Fastighetsenhetens Jourtelefon 
0709-17 10 61 

 

Gäller med kod för Tianshallen, Gualövshallen, Näsumshallen, 

Edenrydshallen och Bordtennishallen  

In- eller utpassage 

Knappa in din personliga kod. 

Vid fast ”grön gubbe” är dörren upplåst under 5 sekunder och du kan passera. 

Utpassage 

Tryck på knapp med nyckelsymbol vid dörren. 

Dörren låses upp under 5 sekunder. 

Aktivera tillfällig kod 

För att aktivera en tillfällig kod vid entréläsaren (gäller ledare/tränare).  

Knappa in din personliga kod. 

Tryck *, ange den tillfälliga koden (6 siffror) samt avsluta med *. 

Nu gäller den tillfälliga koden under bokad tid. Ledaren är ansvarig för gruppkoden. 

Övriga deltagare knappar in den tillfälliga koden för att öppna dörren under bokad tid.  

Tillfällig upplåsning av låst dörr 

Knappa in din personliga kod 

Tryck två gånger på ”*” - knappen. Ett pip hörs. 

”Grön gubbe” lyser nu med fast sken och dörren står olåst under den bokade tiden. 

Låsning av tillfälligt upplåst dörr eller borttagning av tillfällig kod 

Visa tagg framför läsaren. 

Tryck *0*. 

 

Ni kommer att få tillgång till lokalen 25 minuter före och 45 minuter efter er bokade 

tid, (60min vid arrangemangsbokning). 
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