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App for mobiltelefon 

På sameiermøtet ble det orientert om at styret har testet en iPhone app som gjør det mulig for de 

som har programvaren og en iPhone å åpne garasjeporten ved hjelp av telefonen.  

 

Styret åpner nå for at sameiere som ønsker det kan gå til anskaffelse av programmet. Det er altså en 

elektronisk app til kr. 89,-. Den fungerer slik at når man kommer tett på garasjeporten så åpnes den.  

De tradisjonelle fjernkontrollene fra Crawford kan åpne porten fra betydelig lengre avstand, men 

koster også mye mer. 

 

«VIPdoor»-appen kan lastes ned fra App Store. Styret har fått opplyst at avhengig av interesse , vil 

den senere komme som Android-app som blir tilgjengelig fra Google Play.  

For at appen skal fungere, må de som skal ha tilgang først være registrert/godkjent i en tilhørende 

database.  

 

Bruk 
 For å benytte appen må både Bluetooth og tilgang til Internett være slått på. Kostnader kan påløpe til 

nettleverandør. Internett er nødvendig for å autentisere brukeren, mens Bluetooth benyttes for å 

kommunisere med garasjeporten. Brukerveiledning blir levert ved kjøp. 

Begrensninger/forutsetninger for å ta appen i bruk:  
 Styret kan ikke garantere at appen vil bli støttet i fremtiden. Det vil for eksempel bli stengt for bruk 

hvis det skulle vise seg at appen påvirker regulariteten til porten. 

 Styret er ikke ansvarlig for support. Support gis av Mørner AS. Styret vil imidlertid formidle en 

brukerveiledning.  

 Sameierne må selv sette seg inn i hvordan appen fungerer. 

 Sameiere vil få tilgang til appen. Andre må søke styret om tilgang. Forespørsel sendes Øyvind 

(oyvind@skogen.info). 

 

Har du spørsmål om appen, ta kontakt med Egil Mørner, egil@morner.no eller Øyvind 

(oyvind@skogen.info).  

Lading av elbil 

Vi minner igjen om at de som ønsker å lade elbil i garasjen må ta kontakt med Johan i styret 

(johan@skogen.info). Det er ikke tillatt å lade uten å ha egen avtale om dette. Elbilplassene er utstyrt 

med egne strømmålere, slik at man ikke belaster de andre sameierne. De har også en egen 

strømkurs.  

  

Kasting av diverse gjenstander, fra garasjetaket 

Det ble i en periode nylig funnet både knuste glassflasker og et knust nettbrett rett på nedsiden av 

parkeringshuset. En av de nærmeste naboene observerte også noen yngre gutter (ca. 4. klasse?) som 
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slapp gjenstander fra taket av parkeringshuset og ned på asfalten.  Vi ber foreldre i sameiet sjekke 

med sine barn, slik at vi unngår dette igjen og evt. skader på biler og/eller forbipasserende. 

 

Sommer og ferietid 

Vi går inn i sommerferiemåneden og mange er på ferie. Vi ber om at ingen med hensikt kobler ut 

garasjeporten med mindre det er feil som hindrer inn-/utkjøring. Dersom porten skulle bli stående 

åpen utenom vanlig «rushtidsperiode» ber vi om at styret blir varslet, så vi begrenser tilgang for 

uvedkommende. 

 

Riktig god sommer! 

 

Styret 


