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Hej grannar!

Det börjar dra ihop sig till förrådsflytt! Vi 
har nu fått ett datum från Lövdalen och den 
23e mars kan vi börja flytta in i de nya för-
råden! 

Märkning, placering och storlek
Vi har märkt upp alla förråd med buntband, 
gröna för egen flytt samt röda för flytthjälp. 
Flera medlemmar har också sett  vita bunt-
band på vissa förråd, de röda tog slut så vi 
använde vita men det är åtgärdat nu! De nya 
förråden kommer 
att vara märkta med 
lägenhetsnumren 
enligt skatteverkets 
system, plus port-
nummer, i ordnin-
gen  “port-våning-
lägenhet”.  Numret 
på ett förråd kan till 
exempel se ut så här: 
16-1104, vilket mots-
varar en lägenhet 
på första våningen i 
port 16. Numren återfinns även utanpå er 
lägenhetsdörr, men då utan siffran för port. 
Vi har även märkt upp era befintliga vinds-
förråd med de nya numren. 

Kontrollera gärna så att märkningen med 
buntband och nummer är rätt utfört.

Bilagt detta Täppanblad får ni en ritning 
på ert förråd med förrådsnummer. Måt-
ten  på ritningen anger golvytan i meter. 
Takhöjden är 2,9 meter. I vissa lägen finns 
balkar, underkant balk är 2,4 meter. I några 
förråd begränsas ytan av pelare. Det syns på 
ritningen i så fall. 

En orienteringsplan över det nya förråds-
utrymmet kommer att sättas upp innanför 
dörren till förråden inför inflyttningen. Där 
kommer ni att se var ert förråd ligger. 

Varje förråd utrustas med en hylla med 
klädstång. Hyllan är ritad med punktstreck 
på ritningen. Det går att köpa till fler hyllor 

för den som vill. Mer om det nedan. 

Fördelningen av storlekar på de nya för-
råden följer svensk standard plus minst en 
kvadratmeter, i många fall mer. Den extra 
ytan kan ge plats för en cykel.  

Förrådsytan
Den nya förrådsytan har högre inbrottsskydd 
än tidigare, på grund av att fler utomstående 
rör sig i garaget än på vinden. Vägg-arna 
förses med stålplåt innanför brandgips. 
Dörrarna kommer att vara kraftigare, men 

öppnas nu med 
nyckeltagg. Det 
tar lite extra tid 
för dörrarna att 
komma, så tem-
porära ståldör-
rar sätts in 
första veckorna. 
Nattetid kom-
mer förrådet 
vara larmat. Om 
man vill besöka 
det då, så stän-

ger man av larmet i 30 minuter med en 
strömbrytare. Behöver man mer tid så gör 
man om det. Garaget utanför är som tidig-
are kameraövervakat.

Kallförråd
Vi har inventerat kallförråden och det visar 
sig att vi har kallförråd som är använda 
som varken Täppan eller HSB vet vilka som 
använder. Det är viktigt att alla som har 
kallförråd tömmer dem och/eller lämnar 
nyckel till Jerry.

Datum 
Styrelsen skulle vilja att de som valt att fly-
tta själva flyttar sina förråd mellan 23/3 och 
3/4. Därefter, mellan 4/4 och 8/4, kommer 
flyttfirman att flytta åt de som ville ha hjälp.

23/3 till 3/4 måste ni som vill flytta själva 
tömma era förråd (grönmärkta)

4/4 till 8/4 tömms övriga förråd av flyttfir-
man (rödmärkta)
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Att tänka på
Att tänka på för er som flyttar själva:
 - Försök samsas med era grannar, ca 60 
hushåll har valt att flytta själva. Vänta inte 
till sista minuten!
 - Har ni inte tömt förrådet per 21.00 3/4 
så kommer föreningen flytta det även fast ni 
ville flytta själva.
- Föreningen har 10 pirror för utlåning. Bo-
kas hos Jerry
- Det går att köra bil ned till förråden, men 
kolla takhöjden om ni har en stor bil!

Att tänka på för er som vill ha hjälp:
 - Lämna in en tydligt märkt förrådsnyckel 
till Jerry senast 31/3.
 - Har ni något i förrådet som är extra värde-
fullt eller ömtåligt, ta in det i lägenheten. 
Flyttfirman har normala försäkrin-
gar men olyckor kan hända.

Att tänka på för er med kallförråd:
 - Dessa hanteras som ert vanliga 
förråd. Ni som valt att flytta själva  
måste även tömma/flytta sitt/sina 
kallförråd.
 - Vi vet inte exakt vilka som har 
vilket kallförråd så vi kan inte 
påminna er. Viktigt att alla kon-
trollerar era kallförråd!
- Lämna in en tydligt märkt förråd-
snyckel till Jerry senast 31/3.

Att tänka på för alla:
 - Tvätt dagtid under 4/4 till 8/4 kan bli svårt
 - Förråd som föreningen måste flytta kom-
mer att klippas upp om vi inte fått nyckel. 
Vi kan inte försena bygget pga att någon 
glömt flytta eller lämna nyckel. Detta gäller 
även kallförråden!

Extra inredning
Våra nya förråd är Troax-förråd (www.
troax.se). I våra nya förråd ingår en hylla 
med galgstång. Vi har nu fått prislista från 
Troax på extra inredning och hänglås. Detta 
kommer föreningen inte att stå för! Däre-
mot kommer vi organisera en första beställ-
ning. Vi har inte riktigt klart för oss ännu 
vilken/vilka hyllor som kommer att passa 

i vilka förråd, men vi skulle vilja ha er in-
tresseanmälan för hyllor och hänglås senast 
13/3 till fragorochsvar@brftappan.se eller på 
en lapp i föreningens brevlåda i port 14 så 
sammanställer vi.

Troax komplett hylla inkl. galgstång
800x350mm  315:-
1000x350mm   345:-
1200x350mm  365:-
1500x350mm  390:-

Hänglås Klass 3
Anchor 800-3  750:-

Hänglås Klass2:
Anchor 820-2  450:-

Vi får viss rabatt  som vi köper fler än 50 av 
hyllorna (30%) respektive hänglåsen (20%). 
Priserna är inklusive moms.
 
Den som önskar mer information ombe-
des skicka mail till fragorochsvar@brftap-
pan.se. Svar utlovas inom ett par dagar. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

gm

Måns Ågevik
Ordförande


