
Brf Täppan  
160503 

Till alla medlemmar i Brf Täppan 

STATUS PÅBYGGNADSPROJEKTET 

Hej 

Vår entreprenör förser er fortlöpande med informaJon i eK veckoblad som finns Jllgängligt varje 
veckoslut. Dessa publiceras både i infotavlorna i entréerna och på hemsidan hKp://brXappan.se . 
Dessutom kommer specifika åtgärder relaterade Jll trapphus och lägenheter aK aviseras i 
brevlådorna.  
Här kommer en liten sammanställning från styrelsen. 

EL och FIBER 
Vi har nu påbörjat arbeten med aK uppgradera el och fiber. Det kommer aK innebära aK elen stängs 
av för några våningsplan i stöten under hela dagar. Schema för avstängning finns i hissarna och på vår 
hemsida hKp://brXappan.se.  
Det kommer aK vara korta driXstopp av både tv och el på dagJd, medan vi bygger om. 
Entreprenören kommer aK behöva Jllgång Jll hallen i lägenheterna för aK kunna installera en ny 
gruppcentral för elen och eK mediaskåp för fiber. OBS! OM MAN INTE SLÄPPER IN ENTREPRENÖREN 
FÖR ATT UTFÖRA DETTA SÅ BLIR LÄGENHETEN UTAN STRÖM! 
I juni kommer skiXet från den gamla fibern och den gamla koaxialkabel-tvn Jll den nya uppgraderade 
fibern och det nya digitala tv-nätet aK ske. Om ni behöver assistans med hur den nya tv-kabeln ska 
anslutas, så meddela styrelsen i god Jd på fragorochsvar@brXappan.se eller genom aK lämna lapp i 
brevlådan vid expediJonen.  
Medverka gärna på våra informaJonsträffar om deKa. Läs i föregående Täppanblad nr 4. Det finns 
även på hemsidan. 

FASADSTÄLLNING  
Som alla seK så monteras nu fasadställningen som ska användas för aK renovera fasad och fönster. 
Man åtgärdar först östra och norra fasaden i 17 veckor, sedan södra och västra fasaden i 17 veckor. 
Ställningen kommer primärt aK behövas i ca 35 veckor från det aK fasadarbetena påbörjas. I vecka 22 
sker eK provmontage, däreXer säKer arbetet igång.  
Fasadentreprenören behöver Jllgång Jll lägenheterna när fönstren ska åtgärdas. Man planerar aK 
åtgärda hela lägenheten vid eK Jllfälle, det vill säga Jllgång behövs bara en gång, som det ser ut nu. 
Det kan komma aK ändras. 

BULLRANDE RIVNING 
Från och med imorgon säKer den tunga rivningen igång på vinden. Det kan uppfaKas som mycket 
störande, beroende på var i huset man befinner sig, då det ska bilas i betong och stomljud skapas. 
Arbeten kommer aK ske vardagar mellan 9 och 17. Det kommer aK pågå i sex veckor enligt Jdplanen.  
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