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Viktigt meddelande 
till boende i Täppan 
Hej Täppanbor!

Vårt projekt rör på sig, vi har redan mer in-
formation till er så varsågoda, ett nytt Täpp-
anblad!

Blanketter
Vi håller som bäst på att sammanställa alla 
samtyckes- och förrådsflyttblanketter som 
inkommit. Vi har redan fått in ca hälften 
och har ni inte ännu lämnat in era blanket-
ter ber vi er att göra det så snart som möjligt. 

Förrådsflytt
Jerry har meddelat oss i styrelsen att det 
kommit frågor om förrådsflytten och vi vet 
inte mer exakta datum förrän vi har ett avtal 
på plats. Klart är att från och med 18/12 och 
fram till flytten kommer vi att ha en con-
tainer på gården för de som vill rensa sina 
förråd. Som vanligt får man inte slänga el-
ektronik och annat miljöfarligt i den. Har ni 
gammal elektronik liggandes i förråden så 
lägg den längst in i miljöstationen så ser vi 
till att den tas om hand på ett korrekt sätt. 

Vi kommer att sätta ett datum då de som 
vill flytta själva ska ha tömt sina förråd och 
de som vill ha hjälp ska ha lämnat in sina 
förrådsnycklar till Jerry. De förråd som inte 

är tömda det datumet kommer vi att flytta 
oavsett vad man skrivit på blanketten och 
har vi inte fått nycklar kommer vi att klippa 
låset. Att föreningen flyttar förrådet kom-
mer inte att kosta något för den enskilde 
medlemmen. Orsaken till att vi ger er möj-
lighet att välja är att det kan finnas saker 
man vill vara extra rädd om eller att man 

vill ta chansen att röja samtidigt. I flytthjäl-
pen ingår allt, nedpackning och flytt. 

Glöm inte att ni som har kallförråd också 
måste tömma dessa så snart som möjligt. 
För kallförråden erbjuds ingen flytthjälp.

Cykelförråd
Cykelförrådet i garaget kommer att vara 
olåst från och med den 18/12 eftersom vissa 
rivningsarbeten kommer att påbörjas så 
snart som möjligt, exempelvis el. Vi vill 
påminna er om att flytta cyklarna snarast. 

De som inte flyttats innan 1/1 kommer att 
märkas upp och flyttas undan. De kommer 
att hanteras som vid en vanlig cykelrens-
ning, de återfås av Jerry på förfrågan och de 
som inte hämtats efter sex (6) månader gör 
vi oss av med.
 

Avgifter
Vi har också fått frågor om avgifterna. År-
savgifterna vi sänker är alltså det vi betalar 
varje månad till HSB, det som många kallar 
“hyra”. Vi rör inte hyrorna för garageplatser 
för medlemmar utan de kommer att fortsät-
ta debiteras av HSB precis som vanligt.

Hissar och solpaneler
Andra frågor vi fått är om man kan bev-
ara hissarnas utseende för att inte ta bort 
60-talskänslan. Det korta svaret är “nej”, 
det finns klara och tydliga regler på EU-
nivå hur hissar måste utformas idag. Dessa 

regler infördes 2012 och är inget vi kan välja 
att följa eller inte. Självklart kommer vi att 
försöka göra vad vi kan för att harmonisera 
utseendet med resten av fastigheten.

Solpaneler på fasaden är en annan fråga 
som kommit upp. Det är något vi tittade, 
och räknade, på under planeringen. Det 
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var ingenting som sakkunniga inom sol-
cellsteknik rekommenderade, de ansåg att 
vill vi ha solceller ska de placeras på ta-
ket. Därför har vi valt att göra utrymme 
för solceller på taket och inte på fasaden. 

Uppgradering av el
Att vi beslutat att uppgradera elen har också 

föranlett att några frågat om det innebär att 
det nu kommer laddplatser i garaget. Tyvärr 
så hinner vi inte med det, laddplatser i ga-
raget är en mycket mer komplicerad fråga 
än att uppgradera lägenheterna från 1-fas 
till 3-fas. Laddplatser i garaget kommer 
således hanteras som en separat fråga som 
vi sa på årsstämman i april. 

Garageplatser
När vi river vinden med tvättstuga och 
vindsförråd, för att bygga de nya lägen-
heterna, så bygger vi samtidigt nya lägen-
hetsförråd i garaget. För att åstadkomma 
utrymmet som krävs för att bygga de nya 
förråden så ska vi minska antalet externa 
garagehyresgäster och omlokalisera medle-
mmar som parkerar på den ytan idag. Inga 
medlemmar kommer att bli av med sin ga-
rageplats. 

På grund av hyresrättslagstiftningen och 
ett missförstånd kring garageavtalen har 
vi dock svårt att åstadkomma en tomställ-
ning av ytan i tid för den tänkta entrepre-
nadstarten. Vi har därför beslutat att be er 
medlemmar, som har garageplats i huset, 

om hjälp genom att vi erbjuder er parkering 
i andra garage i närheten under den tid det 
tar att verkställa minskningen av antalet ex-
terna och tomställa den yta vi behöver. Det 
rör sig om max sex månader från och med 
1/1-2016, många kommer nog kunna flytta 
tillbaka tidigare än så. 

Föreningen kommer att betala alla kostnad-
er för detta och den månadskostnad som 
man idag betalar för att stå i garaget kom-
mer naturligtvis inte att aviseras till dem 
som flyttar ut. Vi kommer att kontakta er så 
snart vi kan. Den som på rak arm vill anta 
erbjudandet kan kontakta Jerry omgående.
 
Den som önskar mer information ombe-
des skicka mail till fragorochsvar@brftap-
pan.se. Svar utlovas inom ett par dagar. 

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen!

gm

Måns Ågevik
Ordförande
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