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längs arkaden, det är för att
skydda oss boende från saVi har nu påbörjat flytten av
ker som kan falla ner. De två
förråd och vi räknade igår
lila fält som går upp är för att
till att mer än 20% redan flyvi ska kunna ta oss till stora
ttats! Bra jobbat! Vi vill passa
grinden respektive annexet,
på att påminna er som har begärt flytthjälp dessa två “gångar” kommer att ha tak.
att lämna in era nycklar till Jerry så snart
som möjligt.
De fält som är inramat av blå linjer är
skyddszoner, de kommer vi normalt inte
att ha tillträde till. Det helgröna fältet som
Samtycken
Vi har fått in underskrivna samtycken för är inramat av blå linjer kommer att kunna
alla åtgärder från er alla, det betyder att användas av utryckningsfordon och vid
vi slipper en massa administration med eventuell utrymning av fastigheten, staketet
Hyresnämnden. Men ännu roligare är att kommer att ha grindar markerade med 3
alla är med på banan, tycker att det är åt- och 5. Denna yta kan även användas av oss
gärder som är värda att genomföra och slut- boende vid exempelvis flytt efter anmälan
till Lövdalen.
er upp bakom projektet på det sätt nu gör.
Hej och Glad Påsk!

De ljusblå fälten kommer vi att ha tillgång
Eftersom vi fått en del frågor om försäljnin- till. Vi kommer alltså att kunna använda
gen av lägenheterna så tänkte vi berätta att lusthuset och lekplatsen under hela bygvi har bindande kontrakt skrivna på alla lä- gtiden. Även cykelskjulet och återvingenheter och dessutom inbetalda förskott. ningsstationen kommer att vara öppna som
Vi lovade att minst 75% av lägenheterna vanligt.
skulle vara sålda innan vi satte igång och det
Container
målet är överträffat med råge.
Det är tveksamt om vi kommer att kunna
ha container som vanligt under bygget, pasStällning
Vi vet att många är väldigt intresserade av sa på nu!

Lägenheterna

hur ställningen kommer att bli. Vi har ännu
ingen definitiv information från Lövdalen,
men de är i slutfasen av att bestämma sig.
Vi räknar med att kunna meddela er hur det
kommer att se ut inom kort.

APD-plan

I detta Täppanblad finner ni en APD-plan
(arbetsplatsdisposition). Vår fastighet är ju
från och med nu en arbetsplats och denna
plan beskriver hur det kommer att se ut
framöver. Denna plan har framtagits i samråd med styrelsen. Det finns såklart många
lagar och regler som styr detta så vi har inte
fått som vi velat på alla punkter.

Tack

Till sist ett tack för ert
tålamod och alla glada
tillrop och komplimanger på väl utfört arbete vi
i styrelsen får. Det värmer och gör att allt
arbete känns lite lättare!
Den som önskar mer information ombedes skicka mail till fragorochsvar@brftappan.se. Svar utlovas inom ett par dagar.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

De stora vita fälten är vårt hus, det lila gm
fältet som går längs huset är arkaden. Som
ni märkt har Lövdalen börjat bygga staket Måns Ågevik
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