
 
  

 
 
 

 

 
 

Nye, midlertidige ekstralåse sættes på dørene til alle lejlighederne  
 
Som en del af den store renovering skal der sættes nye, midlertidige ekstralåse (Danalock) på dørene til alle værelser, 
så håndværkerne kan låse sig ind og arbejde uden, at du behøver at aflevere en ekstranøgle. 
 
Hvad betyder det for dig? 
Du skal stadig bruge din egen nøgle til at komme ind og ud af lejligheden. Du skal altså IKKE bruge den nye lås. 
Den ekstra lås monteres på indersiden af din dør, og håndværkeren låser op via en app på sin mobiltelefon.  
 
Sikkerhed i de nye midlertidige låse: 
Håndværkerne kan kun bruge den midlertidige lås i tidsrummet kl. 08-17 i hverdagene, hvor renoveringsarbejdet 
udføres. 
Låsene er kodet, så det kun er de håndværkere, der skal ind i lejligheden, der kan låse døren op. Dvs. at det fx kun er 
faldstamme-håndværkerne, der kan komme ind i de dage, hvor der skal renoveres faldstammer i lejligheden, osv. 
I de midlertidige låse er der også et tracking system, så administrationen i påkrævede tilfælde kan kortlægges et 
overblik over præcis hvilken håndværker, der har låst sig ind og ud af en lejlighed.  
 
Hvornår skal de nye låse sættes på? 
Den ekstra midlertidige lås monteres på 1. dag af hver renoveringsfase, så håndværkerne kan komme ind i lejligheden 
de kommende dage/uger, hvor renoveringen udføres.  
Renoveringen er opdelt i tre forskellige etaper/entrepriser, og hver entreprenør skal montere en midlertidige lås og 
fjerne den igen, når deres arbejde/etape i renoveringen er udført.  
Ex:  Når første etape (renovering af faldstammer) starter, opsætter faldstamme-håndværkerne en midlertidig lås på 
døren. Når renoveringen af faldstammer er færdig, fjerner faldstamme-håndværkerne igen låsen. 
Når næste etape (indvendige forbedringer) starter, vil disse håndværkere på deres 1. dag opsætte en midlertidig lås, 
som de fjerner igen, når deres del af renoveringen er udført, osv.   
 
Danalock anvendes på mange byggepladser i Danmark og er en god tryghed for beboerne, da byggeprojektet til en 
hver tid kan få adgang til alle data om, hvem der har været i hvilken lejlighed og hvornår. Bemærk, at det udelukkende 
er administrationen, der har adgang til disse data. 
 
Du kan læse mere om Danalock systemet her: http://biggerthings.io/danalock 
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