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Ombyggnation generellt 
Vi står inför en omfa/ande ombyggna4on vilken självklart inte kan genomföras utan a/ det 
påverkar boende och verksamheter i huset. Projektet är något försenat enligt ursprunglig 
plan men vår byggfirma, Lövdalens Bygg, görs si/ bästa för a/ ta igen 4den och arbete 

kommer ske hela sommaren.  
Vi gör vårt bästa a/ ge så drägliga förutsä/ningar som möjligt både för boende och 
verksamheter. Vi ber om er förståelse och tålamod. Har ni några frågor kring själva 
byggna4onen ska ni i första hand vända er 4ll e-post adressen fragorochsvar@brGappan.se. 
Var uppmärksam på informa4on både i era brevlådor men även i infotavlor och hemsidan. 

Information om Bredband/TV/IP-telefoni från Ownit 
Ownit kommer a/ leverera både bredband, TV signal och möjlighet 4ll IP-telefoni via 
bredbandet som just nu uppgraderas i huset. Ownit skickar ut individuell informa4on 4ll var 
och en av er med mer informa4on om hur just ni ska göra för den nya anslutningen. De 
kommer även a/ vara behjälpliga i samband med övergången. Håll utkik eGer informa4on 
både i trapphusen och via post. 
Styrelsen har få/ TV boxar som kommer a/ delas ut 4ll resp lägenhet kvälls4d i vecka 27. Är 
ni inte hemma och har lämnat nyckel, kommer vi a/ ställa in boxen i hallen. Instruk4on om 
hur ni ska koppla in boxen får ni från Ownit. Ownit anlitar TMK för inkoppling av router i 
lägenheten. TMK kan också hjälpa 4ll med eventuell kabeldragning i lägenhet från skåpet i 
hallen, vilket är medlemmens eget ansvar. 

Byggställningen 
Som ni märkt får vi byggställning runt hela huset som preliminärt kommer a/ vara kvar t.o.m. 
februari. Inplastning kommer a/ vara kvar 4lls fasadarbetena är klara. Alterna4vet a/ fly/a 
stegvis gick ej a/ genomföra. Se info från Lövdalen som delades ut i brevlådorna. 

Hissbytet i höst 
I höst kommer vi a/ stänga av hissarna vilket kan orsaka mer eller mindre besvär för er. Vi 
ber er i första hand kontakta HSB Boendesociala grupp tel 010 442 14 42 för hjälp och stöd. 

Bygghiss på Östgötagatan kommer att flyttas. 
Bygghissen kommer a/ fly/as ut på gatan för a/ minska störningen för boende och 
verksamheter. 

Övergripande Tidplan 
 (Observera a/ de/a är en plan och 4derna kan komma a/ justeras) 

Händelse Tidsperiod Kommentar

Fasadarbete - byte av asbets 
skivor på östra och södra 
sidan.

Vecka 27-43 Se utdelat material för när ert våningsplan 
påverkas. Balkongerna kommer att vara del 
av byggarbetsplats och måste rensas helt 
och hållet.

Utdelning av TV-boxar till resp 
lägenhet

4-7 juli
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Tidplan för fasadarbete på västra och norra sidan, fönsterbyte samt inglasning återkommer vi 
med så snart vi vet hur 4dplanen ser ut. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen för Brf Täppan  

Omkoppling från gamla 
bredbandet till nya

11 juli Efter den 11:e måste ni använde de nya 
uppgifterna som ni fått av Ownit.

Gamla Tvättstugan stängs 11 juli Se info från Lövdalen om ni behöver tvätta 
medan 

Nya tvättstuga mellan 
uppgång12-14 är klar

25 juli Det blir endast en tvättstuga men den 
kommer att vara mitt i huset. Tidigare 
alternativ under 10 gick ej att genomföra pga 
bärande pelare.

Hissbyte i nr 16 
               i nr 10 
               i nr 12 
               i nr 14

Vecka 37 - 44 
           39 - 46 
           40 - 48 
           42 - 50

Händelse Tidsperiod Kommentar
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