INFORMATION OM BYTE AV HISSAR
Våra hissar har fungerat i 55 år och det är dags att byta ut dem.
Under påbyggnadsprojektet kommer hissarna att bytas ut till
nya och under tiden är hissarna avstängda. Varje hissbyte
beräknas ta 8 – 9 veckor. Vi kommer då alla att få använda
trapporna.
Vi förstår att hissavstängningen skapar problem för många av
medlemmarna. Vi hoppas dock på allas förståelse eftersom
detta är en nödvändig åtgärd för att vi framöver ska ha säkra
och fungerande hissar.
Under dessa perioder kommer hissarna vara avstängda:
Port 16: måndag 12 september – fredag 4 november
(vecka 37 – 44)
Port 10: måndag 26 september – fredag 18 november
(vecka 39 - 46)
Port 12: måndag 3 oktober – fredag 2 december
(vecka 40 - 48)
Port 14: måndag 17 oktober – fredag 16 december
(vecka 42 - 50)
Om någon blir sjuk under tiden som hissbytet pågår och
skulle vara i behov av ambulans är det möjligt för
ambulanspersonalen att använda trapporna.
Har du behov av hjälp under avstängningen?
Styrelsen har valt att anlita HSB:s boendesociala grupp. Om
ni har behov av tillfällig hjälp eller har behov av stöd under
avstängningen av hissarna kan ni kontakta HSB:s boendesociala grupp, se information nästa sida.
Styrelsen Brf Täppan

Hej,
Styrelsen har valt att anlita mig Pia Bruns för att vara ett stöd till er
medlemmar i samband med hissbytet i Brf Täppan. Jag kommer att
finnas tillgänglig för att på olika sätt bidra till att det fungera på ett så
smidigt sätt som möjligt för er som är boende och har särskilda behov.
 Jag kommer att finnas tillgänglig via telefon 010 442 14 42
måndag – fredag under kontorstid för att svara på dina frågor
och funderingar gällande hissbytet. En del av det kan vara
eventuell oro i samband med detta. Vänligen lämna ett
meddelande på telefonsvararen om jag inte kan svara, så
återkommer jag snarast möjligt!
 Vid önskemål eller behov kan jag göra hembesök för att svara
på frågor och hjälpa er söka lösningar på eventuella problem,
både innan och under hissbytets utförande.
Tveka inte att kontakta mig om det är något ni undrar!

Med vänlig hälsning
Pia Bruns
Konsult Boendesociala gruppen
HSB Stockholm

Kontaktinformation
Pia Bruns
Telefon: 010-442 14 42
E-post: pia.bruns@hsb.se

