
Spar 30 000,- 
i året*

Del nøkler i 
styreportalen

Vestbo flytter nøkkelknippet over på 
mobilen – Få gratis lås

Reduser slitasje på låskassene. 
Ingen ekstra nøkkelkopier og 

garasjeåpnere. *Basert på 
borettslag med 102 leiligheter. 

I styreportalen kan man velge om beboere får lov til å dele 
nøkler videre, eller ikke. Man får full kontroll over hvem 
som har tilgang. Alt i samme system som dere bruker til 
styreoppgaver i dag.

Del tidsbegrensede nøkler til 
håndverkere uten å måtte være 
tilstede. *Basert på borettslag 

med 48 leiligheter.

Styret har full kontroll og 
oversikt over bruk og deling av 
digitale nøkler i borettslaget.

Spar 78 timer 
styrearbeid*

Ingen 
uvedkommende

Spi l l av f i lm

Vil du vite mer? Skriv til oss på  eller kontakt din rådgiver.marie.louise.urdal@vestbo.no

https://youtu.be/M-OeVxV0t10" target="_blank"
https://youtu.be/M-OeVxV0t10" target="_blank"


«Jeg har gitt nøkler til barnebarn 
og datteren min. Datteren min kan 
dele nøkler til hjemmesykepleien 
hvis jeg har et uhell.» 
Hilde (81)  - Beboer og pleietrengende

Last ned 
Èn app for alle nøkler

Unloc-appen


Dine nøkler og brikker 
vil fungere som før. 
Vestbo Nøkkelen 
fungerer som et 
supplement.

Privatdører

Garasje

Hengelåser

Postkasser

Gjesteleilighet

Vaskeri

FellesdørerGi styret og boligeiere muligheten til 
å bruke mobilen som nøkkel


Del nøkler med servicearbeidere, 
familie og venner.


Nøkkelen kan enten deles permanent 
til familie eller tidsbegrenset til 
håndverkere eller nabo som skal mate 
katten din.

Fungerer på alle 
dører



Del digitale nøkler til pårørende, 
post- og nødetater

Full kontroll på hvem som har tilgang

Unngå å vente hjemme på levering

Slipp å hente pakker på butikken

Kontaktløst og smittefritt

Reduser transportutslipp med 40%

Hvem andre enn boligeiere har fysisk nøkkel til bygget?

Nøkler er ofte blitt delt ut av boligselskapet tidligere. 

Med Vestbo Nøkkelen har du kontroll.

Hjemlevering
Med Vestbo Nøkkelen kan bud få 
tilgang til oppgangsdøren.

Nøkkelen

Nettbutikk Nå

Pakkelevering
Varene blir levert i din oppgang i morgen tidlig.



Hvordan fungerer det i praksis?

En brikke blir installert i porttelefonen.


Styret administrerer nøkler i 
styreportalen

Boligeiere mottar nøkler på mobilen 
og laster ned Unloc-appen

Vestbo vil gi et tilbud til beboere 
som ønsker lås på egen privatdør

2

3

Vil du vite mer? Skriv til oss på  eller kontakt din rådgiver.marie.louise.urdal@vestbo.no

1

4


