
Information om förråds-flytt.

Till alla!

Ert nya förråd kommer att vara markerat med lägenhetsnummer enligt skatteverkets modell. Dvs 
de  2 första siffrorna är portnummer och 4 siffror för lägenhetsnummer.
Detta nummer kommer att finnas på översikten som finns vid varje dörr in till den nya förrådsytan 
och även på ert nya förråd. 

Alla elektroniska taggar är omprogrammerade så att alla kan komma in till den nya förrådsytan. 
Om du använder hissen från gården kan det ta en liten stund innan hissen kommer och dörren 
öppnas automatiskt.

Till dig som ska flytta själv:

Den 23/3 kl 09:00 kommer de nya förråden att vara tillgängliga.

När du ska flytta gör så här:

Börja med att kolla var ditt förråd finns. Det finner du på översikten vid dörren in till förrådsytan i 
nedre garaget. 

10 st pirror finns för utlåning. Dessa finns i ett av de tomma lägenhetsförråden i garaget(16-1901). 
Det är markerat med pilar var du hittar pirrorna. Om det är få pirror tillgängliga är det en signal att 
det är många som flyttar just nu och då bör du försöka senare. 

När du är färdig med flytten ställer du tillbaka pirran i förrådet i garaget.

Meddela att du har flyttat klart genom att skicka e-post till fragorochsvar@ownit.nu. Du kan också 
lämna lapp i brevlådan i uppgång 14.
Meddela namn och lägenhetsnummer och att du flyttat klart.

Senast den 3/4 måste du ha flyttat klart.

De förråden som inte är tömda kommer att flyttas av flyttfirma fr.o.m. 4/4. De som inte lämnat 
nyckel till Jerry kommer att få sina lås uppklippta. 

Försök att undvika att vara ute i sista stund!

Till dig som begärt hjälp med flytt.

Ni kan se på översikten vid ingången till den nya förrådsytan var ert förråd är. Om ni har något 
ömtåligt som ni vill hantera själva ska ni göra det före den 3/4.
Flyttfirman kommer att starta den 4/4 och ska vara klara 8/4. Ingen annan än flyttfirman kommer att 
ha tillgång till förråden (både vinden och garaget) under denna tid. Vänligen respektera deras 
möjlighet att utföra arbetet snabbt.

Om ni har några frågor eller synpunkter så skicka dem till fragorochsvar@ownit.nu.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Brf Täppan 
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