BK Näset byter låssystem
Efter beslut på årsmötet går vi vidare med säkerhetsarbetet.
Som vi tidigare informerat om jobbar vi fortsatt med att öka säkerheten
och försvåra för inbrott och stölder i hamnen. Utöver att öka upp
belysning, öppna upp mer ytor och framförallt vakthållning tar vi nu
ytterligare ett steg mot ökad säkerhet.
Vi har inlett ett samarbete med Stanley Security, som är den största
elektroniska säkerhetsleverantören i Europa, för att öka säkerheten på
vår anläggning.
Vi kommer att byta låssystem, införa kameraövervakning och eventuellt
också uppkoppling mot larmcentral.
Första steget som vi gör är att byta låssystem. Vi har idag otroligt svårt
att ha kontroll på var alla nycklarna är och vem som använder dom. Vi
har även under årens lopp ”förlorat” över 100 nycklar som inte har
återlämnats av olika anledningar vid utträde ur klubben. Vi kommer att
byta till ett elektroniskt system där medlem istället för en nyckel
använder en så kallad ”tagg”.
Denna ”tagg” aktivera eller avaktivera man via ett system, så det är
betydligt mindre risk att vi har nycklar som kommit på villovägar och
kan användas av icke medlemmar eller personer som inte ska ha
tillgång.
Vi kommer att göra detta under fyra planerade tillfällen och alla
medlemmar som har nyckel ombedes komma till BT Järn någon av dessa
planerade tider.
Lördag 2019-03-23 mellan 09:00-12:00, Tisdag 2019-03-26
mellan 16:00-18:00, Torsdag 2019-03-28 mellan 16:00-18:00
och Lördag 2019-03-30 mellan 09:00-12:00 och vi kommer att
sitta på BT Järn i Älmhult och genomföra bytet.

Nedan information om avgifter och hur system/nyckel byte kommer att
gå till.

Avgifter nycklar:
•
•
•
•
•
•

Engångsavgift på 200SEK för en nyckeltagg.
BKN slopar deposition på ”nyckeltagg” (nu 300SEK).
Ingen straffavgift vid borttappandet av nyckeltagg (nu
1000SEK)
Ingen återlämningsskyldighet vid utträde ur klubben
Vid förlust köper man en ny, kostnad 200SEK
Borttappad eller stulen tagg kommer att avaktiveras.
D.v.s... Taggen kommer inte att funka längre.

Hur går bytet till?
Medlem som har deposition på dagens nyckel
1. Medlem återlämna
nyckelkvitto

dagens

nyckel

tillsammans

med

2. Ny nyckeltagg kvitteras ut, kostnad 200SEK

3. Eftersom deposition på 300SEK finns på dagens nyckel (ca
2/3 har deposition, uttagna nycklar runt 2003 och senare)
återbetalas 100SEK. Detta kan göras på olika sätt. OBS!
Ingen kontanthantering.
a. Återbetalning till konto, ta med kontonummer vid
byte till tagg.
b. 100SEK flyttas till nästa års medlemsavgift, 100SEK
kommer då att dras av från 2020 års medlemsavgift
c. Gåva, medlem skänker 100SEK till BK Näset.
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Medlem som INTE har deposition på dagens nyckel
1. Medlem återlämna
nyckelkvitto

dagens

nyckel

tillsammans

med

2. Ny nyckeltagg kvitteras ut, kostnad 200SEK. Betalning
sker via Swish till nr 123 677 2305 eller via en faktura som
skickas till e-post adress eller via post. Ingen
kontanthantering.

Frågor och Svar
Fråga: Varför byter vi låssystem?
Svar: Vi byter till ett modernare system för att öka säkerheten samt
att förbättra nyckelhanteringen.

Fråga: Vad är en ”tagg”?
Svar: En tagg är en elektronisk nyckel som tillskillnad mot en vanlig
nyckel går att aktivera eller avaktivera via ett system, så det är
betydligt mindre risk att vi har nycklar som kommit på villovägar och
kan användas av icke medlemmar eller personer som inte ska ha
tillgång.
Bilden nedan visar hur en sk ”tagg” kan se ut.
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Fråga: Hur fungerar en ”tagg”?
Svar: En tagg fungerar på liknande sätt som en nyckel. Dock så
kommer systemet var mer utbyggbart än med en vanlig nyckel samt
säkrare då om en tagg blir förlorad så kan denna stängas av. Taggarna
är även billigare i inköp än dagen nycklar.

Fråga: Kan man köpa mer än en ”tagg”?
Svar: NEJ! En aktiv tagg per betalande medlem. Vid förlust så får man
såklart köpa en ny, men då avaktiveras den gamla (tappade taggen).

Fråga: Jag betalade 300 SEK i deposition (och har kvar nyckelkvittot)
för den nuvarande nyckeln, kan jag använda depositionen för att köpa
den nya nyckeln?
Svar: Ja, medlemmar som har deposition på dagens nyckel
samt nyckel kvittot kan använda depositionen (300 SEK) för
att kvittera ut en tagg till det nya låssystemet mot (dagen
nyckeln + nyckelkvittot krävs). De återstående 100SEK
återbetalas enlig nedan olika sätt
Återbetalning till konto, ta med kontonummer vid byte till
tagg.
100SEK flyttas till nästa års medlemsavgift, 100SEK kommer
då att dras av från 2020 års medlemsavgift
Gåva, medlem skänker 100SEK till BK Näset.
OBS! Ingen kontanthantering,
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Fråga: Jag har en nyckel men har inget nyckelkvittot, kan jag
använda depositionen för att köpa den nya nyckeln?
Svar: Nej, deposition på 300SEK tillämpades på nycklar uttagna efter
2003 (ca 2/3 har deposition), vid ut kvitteringen av dessa nycklar fick
medlemmen ett depositionskvitto (nyckelkvittot) som ”pant”. Om inte
detta kan lämnas in med nyckeln så kan vi inte återbetala
depositionsavgiften.

Fråga: Min nyckel är utkvitterad innan 2003, ska jag få pengar när jag
lämnar tillbaka nyckeln?
Svar: Nej, båtklubben tillämpade inte deposition på nycklar
utkvitterade innan 2003 samt man måste ha depositionskvitto
(nyckelkvittot) för att få depositionsavgiften återbetald.

Fråga: Jag har tappat bort min nyckel till nuvarande lås, vad händer?
Svar: Straffavgift vid borttappad nyckel är 1000SEK

Fråga: Vad ska jag göra om jag tappar min nya tagg eller om den blir
stulen?
Svar: Vid förlust meddelar man klubben och man kan köpa en ny,
kostnad 200SEK.
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Fråga: Ska jag lämna tillbaka taggen när jag går ur klubben?
Svar: Det är ingen återlämningsskyldighet av taggen vid utträde ur
klubben, men den kommer att avaktiveras dvs. kommer ej kunna
användas till båtklubbens lås. Man kan givetvis återlämna taggen till
BK Näset om man vill, men BK Näset kommer inte att återköpa några
taggar.
________________________________________________________
Fråga: Vad kommer hända med det gamla låssystemet?
Svar: Det är inte bestämt vad vi kommer göra med det gamla
låssystemet, men troligen så kommer vi sälja det när vi har fått in
”alla” nycklar. Ev. försäljningsintäkt kommer givetvis att användas för
föreningen.
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