Instruktioner för hantering av nyckelgömmenycklar
För att kunna frigöra en nyckel från nyckelskåpet behöver du tillgång till en



Kod till nyckelskåpet
Plastcylinder (peg)

Enhetschefen är ytterst ansvarig för nycklar, pegar och koder.
Peg
Numrerad peg och kod kvitteras ut hos enhetschefen (eller av honom/henne utsedd person) i
samband med att ny tjänst tillträds. Utkvitterad peg registreras i en förteckning. Pegen har en
speciell färg och ett personligt nummer för att nyckeluttaget ska kunna identifieras/spåras.
Pegen tillhör verksamheten och arbetstagaren får förfoga över den tills han/hon avslutar sin
tjänst på enheten. I samband med avslut av tjänst eller byte till annan enhet, ska pegen lämnas
tillbaka enligt samma rutin som vid utkvitteringen.
Kod, peg och nyckel ska förvaras på ett betryggande sätt och får inte lånas ut eller användas
av annan person. För att säkerställa att inga nycklar och pegar har försvunnit, görs
regelbundna inventeringar på enheten.
Nyckel
Nyckeln hämtas ut från skåpet vid behov eller vid arbetspassets start. Eftersom antalet nycklar
är begränsat sätts nyckeln tillbaka när den inte behövs eller senast efter arbetspassets slut.
Varje nyckel ger tillträde till hundratals enskilda lägenheter och villor i ett geografiskt
område. Av säkerhetsskäl får den inte förvaras på annan plats än i nyckelskåpet när den inte
används.
Kvittera ut nyckel
1. Slå in koden i kodlåset på nyckelskåpets framsida, vrid om handtaget och öppna.
2. Sätt in den personliga pegen i hålet som är placerat brevid varje nyckel. Vrid om
pegen varvid nyckel frigörs från sitt fäste. Pegen sitter därmed fastlåst och fungerar
som ett ”kvitto” på nyckeluttaget.
3. Nyckeln sätts tillbaka efter arbetspassets slut på samma vis som ovan fast omvänt.

1. Öppna skåpet genom att slå in koden och vrida om handtaget.
2. Sätt in din personliga peg i hålet brevid en tillgänglig nyckel och vrid om för att
lossa nyckeln.
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(Den här bilden visar till exempel att endast nyckel nr 22 var tillgänglig vid fotograferingen)

