
Til seksjonseiere – Rekvisisjonsrett for masternøkkel hos Securitas 

 

 

 

 

Informasjon fra styret – Master nøkkel 
 

Masternøkkel, dvs. nøkkel som passer til alle leiligheter i Sameiet Hanapiren, er 

overtatt fra utbygger. Styret har gitt Securitas i oppdrag å oppbevare masternøkkel.  

 

Masternøkkel kan rekvireres for å komme inn i egen leilighet, dersom man skulle ha 

behov for det. 

 

Kostnaden for å rekvirere masternøkkel er ca. 1000 NOK inkludert moms og 

fakturagebyr.  

 

De som ønsker å ha muligheten for å benytte denne tjenesten må i forkant gi aksept 

ved å undertegne og returnere vedlagt slipp. Det er ingen kostnad knyttet til å ha 

muligheten for å rekvirere master nøkkel.  

 

Dersom du har behov for flere ordinære nøkler, kan det gjøres ved henvendelse til 

styreleder. 

 

Styret oppdaterer kontakt informasjon. Dersom e-post adresse og telefon nr., endres 

må dette meldes til styreleder.  

 

Vennlig hilsen 

Styret  

 

 

 

 

  

Informasjon til seksjonseiere som har gitt rekvisisjonsrett til masternøkkel for 

egen leilighet 

 

1. Ved behov for master nøkkel kontaktes Securitas direkte på tlf. 22 57 73 00. 

Gi beskjed om navn på person og leilighets nr. 

2. Securitas rykker ut til oppgitt adresse. 

3. Rekvirent må legitimere seg for Securitas.  

4. Rekvirent informerer styreleder om bruk av Master nøkkel, (dato, leilighet, 

navn) Kontaktpersoner i styret finnes på Sameiets hjemmeside 

Og på oppslag i inngang fra garasjeanlegg. 

5. Securitas fakturerer Sameiet for uttrykningen med den avtalte pris (750,- NOK 

pluss moms og fakturagebyr)  

6. Sameiet fakturerer seksjonseier med samme beløp pluss fakturagebyr som 

brukes av forretningsfører (til sammen ca. 1000 NOK/uttak) 

 

 

Svar - Rekvisisjonsrett for masternøkkel hos Securitas 



 

 

Svar – Legges i Sameiets postkasse i Daleveien 10 /Tårnet 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

Navn: ……………………………………………… Leil.nr…......................... 

 

 

E-post: …………….……………………………….  Tlf……………………… 

 

Jeg ønsker muligheten for å kunne rekvirere master nøkkel og aksepterer at jeg vil bli 

fakturert for tjenesten til den en hver tid gjeldende sats. (ca. 1000 NOK pr. uttrykning)  

 

Følgende personer gis tilgang til å rekvirere tjenesten for min leilighet: 

 

………………………………………………………….. 

          

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

 

 

Jeg er ansvarlig for å gi skriftlig beskjed til styret dersom jeg ønsker endringer på 

rekvisisjonsrett, ved bruk av denne og endring i kontaktinformasjon. 

 

 

Dato :    Sign :  

 

……………………. ………………………………….....  

 


