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Hej medlemmar!

Redan dags för Täppanblad nr 2!

Fönster
Information om fönsterkarmarna missades 
i förra Täppanbladet. Precis som när det 
gäller elen kommer föreningen att göra en 
upphandling där medlemmarna kan avro-
pa  hjälp med att renovera fönstren. Vi har 
dragit gränsen enligt stadgarna §31, avsnitt 
7, som reglerar vilka delar av fönstren som 
ligger på medlemmarnas ansvar. 

Nya fönster kommer att justeras några veck-
or efter montage, då framförallt de stora 
partierna är så pass tunga att viss ”sättning” 
kan uppstå i efterhand. Eftersom vi sät-
ter fönstren i existerande karmar kan vissa 
sättningar redan ha uppstått. Helt exakt kan 
det alltså aldrig bli.

De nya fönstren har tilluftsspalt i fön-
sterbågen. Den kan justeras mellan två 
lägen, men inte stängas helt. Husets 
fläktsystem behöver frisk tilluft utifrån 
in till varje lägenhet, för att sedan me-
kaniskt sugas ut av husets fläktar. Om 
tilluftsventilerna stängs sugs luft istäl-
let från kanaler via andra lägenheter 
eller från trapphus om det riskerar att 
uppstå dålig luft och besvärlig lukt. 
Tilluftventilerna ger en jämnare luft-
strömning än tidigare ventiler, varför 
det är mindre risk för ”drag”.

Fönstren har, som meddelats tidigare, ett 
skikt som minskar uppvärmning av från so-
linstrålning.

El på balkonger 
Elinstallationer som utförts på balkonger 
återupprättas inte av föreningen. Personliga 
anpassningar som utförts av medlemmar 
och som påverkas av de underhållsåtgärder 
som föreningen ansvarar för ersätts inte. 
Enligt juridiken har föreningen egentligen 
rätt att ta betalt för de merkostnader som 
rivningar av anpassningar som är i vägen 
för underhållsåtgärderna ger upphov till. 

Det blir dock administrativt mycket om-
ständligt att genomföra, så det har styrelsen 
beslutat att avstå från. Däremot bistår 
styrelsen med samordnad upphandling av 
elarbeten som vi meddelade i förra Täppan-
bladet.

Gruppcentraler
När vi bytte gruppcentraler i alla lägen-
heter, så ingick det i upphandlingen att 
entreprenören ska upprätta scheman för 
varje central, så att boende kan härleda vart 
säkringarna hör. Dessa kommer att up-
pföras under april.

Fasader
Asbestsaneringen av husets fasader är klar i 
sin helhet. Nya fasadskivor monteras fram 
till senast månadsskiftet mars/april. Då tas 
även väderskyddet (plasten) för ställnin-
gen bort och ställningen kommer att börja 
monteras ned.

Trapphus
Det har kommit många frågor till oss om 
hjälp med eldragningar inne i lägenheterna 
nu efter vi fått trefas allihop. Det är som ni 
vet inte något föreningen bekostar men vi 
tänkte hjälpa till med en upphandling av 
en entreprenör där ni sen kan avropa den 
hjälp ni vill ha. Ungefär som vi gjorde med 
dragning av bredband i lägenheterna. Vi 
har inget datum för detta ännu, men nu vet 
ni att det kommer så har ni inte jättebråt-
tom kan det vara idé att vänta. När vi ändå 
är inne på el så vill vi också meddela att kor-
rekta gruppförteckningar är på gång.



170217021702170217021702170217021702170217021702170217021702170217021702170
tä

pp
an

bl
ad

et
Januari 2017

2

Stämmor
Vi vill också ta upp de stämmor som plane-
rats att hållas i höstas. Vi vill börja med att 
be om ursäkt att vi inte var tydligare med 
att stämman ställts in, eftersom vi inte gått 
ut med en formell kallelse föll det 
mellan stolarna. Orsaken till att det 
dragit ut på tiden är att HSB inte var 
överens med våra jurister. Eftersom 
vi är en HSB-förening måste vi få 
godkännande av HSB för att ändra 
våra stadgar. Vi har jobbat vidare 
med det och nu är de överens. Vi 
kommer snart med mer information 
och kallelser! 

Att få detta på plats är en viktig pusselbit 
som diskuterats flitigt i styrelsen, vi hoppas 
att ni håller med!

Ordinarie stämma är planerad till den 27/4. 
Om vi har möjlighet kommer vi att tidig-
arelägga den lite, men vi får se om vi hin-
ner. Eventuella motioner vill vi ha senast i 
februari!

Avi från HSB
Till sist vill vi uppmärksamma er på en miss 
vad gäller medlemsavgifterna till HSB. 

De brukar Täppan betala åt er och ska göra 
så i år också. Nu har ni fått utskickat avier 
från HSB men ni ska inte betala dem! Ni 
borde ha fått ett ytterligare brev från HSB 
om detta och instruktioner om ni redan 
hunnit betala.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

PS. Ett varmt tack till alla som hejar på oss 
med uppmuntran och glada tillrop! :)


