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Hej! 

 

Här kommer lite utförligare information om ditt nya lägenhetsförråd. Förrådsutrymmet är 

tillgängligt från och med onsdag 23 mars klockan 9.00. 

Alla lägenhetsförråd är märkta med en nummerbricka ovanför dörren. Det är det fyrsiffriga 

nummer som skatteverket har för din lägenhet. Du hittar numret ovanför din tamburdörr, på 

utsidan. Våra nummerserier för förråden börjar dock med portnummer och sedan 

lägenhetsnummer, t ex 10-1402 för en lägenhet i port 10. Ovanför din dörr står bara de fyra 

sista siffrorna. 

Då det är drygt 150 förråd i ett och samma utrymme och de snarare är organiserade efter 

storlek och inte lägenhetsnummer, så kan det vara en utmaning att hitta rätt. 

Bifogat finns därför en färglagd planritning över alla förråden och en enklare illustration över 

var du hittar just ditt förråd. Det kommer även att sitta större orienteringskartor innanför de 

två ingångsdörrarna till förråden. 

Förrådsutrymmet ligger längst ned i fastigheten, plan -2 i gårdshissen, i fastighetens 

nordöstra ända (änden mot grannfastigheten som har ett dagis på gården). 

För att komma in i förrådsutrymmet använder du din blåa nyckelbricka. 

Den ena ingången till förrådsutrymmet är från garaget. Du hittar den på ritningens högra 

kant, markerad med en ljusgrå triangel. Den andra ingången vetter ut mot spiraltrappan som 

dels leder upp till garageinfarten och dels till gården invid cykelskjulet. Den förrådsdörren 

hittar du längst ned till vänster på ritningen, även den markerad med en ljusgrå triangel. 

De första två månaderna kommer bara garageingången att gå att öppna utifrån. 

Trappingången går att gå ut igenom men inte in. Anledningen är att det tar ytterligare ett par 

månader innan de riktiga dörrarna kommer och vi kan införliva båda med fastighetens 

passagesystem. 

Ljuset i förrådet tänds automatiskt och reagerar på ljud. Du behöver inte leta upp en 

strömbrytare. Sensorerna är känsliga, men måste kanske justeras in till en början. Om ljuset 

mot förmodan ändå skulle slockna när man är där, så har man lyckats vara lite väl tyst och 

stilla. 

Förrådsdörrarnas hänglåsklykor är kraftigare än de som fanns på vinden. Det kan vara en 

poäng att prova om ditt hänglås är stort nog innan flytten. 

För information om hur flytten kommer att gå till, och vilka tider som gäller, så hänvisar vi till 

förra veckans utskick. 

Om du har frågor, så maila på fragorochsvar@brftappan.se. Svar utlovas inom två dagar. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 
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