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Nyår på takterrassen | Sophantering | Åtgärder kvarstår efter bygget

Sortera sopor rätt!
Det måste bli slut på att ställa avfall,
soffor, pallar eller dylikt utanför
portarna. Gångarna måste vara fria
av brandskyddsskäl. Så allt skräp,
cyklar eller annat måste flyttas.
Cyklar ska stå i anvisade cykelställ
framför uppgång 10 och 16. Ingen
annanstans.
Hushållssopor slängs i
sopnedkasten i trapphusen. I
återvinnings-skjulet finns sortering
för komposterbart, pappkartong,
tidningar, glas, metall, plast och
elskrot. Allt annat måste ni ta hand
om på annat sätt. Det måste bli slut
på att ni ställer ner annat skräp där.
Vi kommer att ta hem containrar för
större grovsopor vid ett par
tillfällen om året. Har ni hantverkare
eller städhjälp så är ni ansvariga för
vad som de slänger. Vänligen hjälp
till att hålla vår gård så att den är
trevlig både för oss och våra
besökare.

El-bils parkering
Styrelsen arbetar med att tillskapa
laddningsplats för el-bilar som
motionerats om vid 2 årsstämmor.
Du som är intresserad kan anmäla
dig genom att skicka e-post till
la@ownit.nu. Det gäller både om
du vill ha en direkt eller planerar
skaffa el-bil det närmaste året.
Platser kommer att bli i nord-östra
delen av övre garaget vilket kan
göra att det blir byte av plats.
Info från Styrelsen Brf Täppan

Gott nytt år!
Takterrassen kommer vara tillgänglig mellan 21-01 för de som
vill fira tolvslaget med utsikt över stan. Maximalt antal som får
uppehålla sig på taket är begränsat till 100 st beroende på
brandskyddsregler.
Tänk på att det kan vara halt på terrassen så gå försiktigt.
Ingen fyrverkeri, raketer eller smällare får förekomma där
uppe.
Det finns inga avfallsbehållare så tar ni med er något upp så
tar ni med er det ner igen.
Visa hänsyn till era grannar och respektera varandras privatliv.

Åtgärder kvarstår efter bygget!
Åtgärder efter besiktning kvarstår och styrelsen arbetar med
byggbolaget och underleverantörer för att finna lösning så att
åtgärderna kan slutföras.
El-arbeten pågår och målning av fönster och balkong
bröstning kommer att återupptas när väderleken tillåter det till
våren. Ni blir kontaktade via lapp i brevlådan när det blir
aktuellt för respektive lägenhet.
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Odlingsgrupp till våren.
Eftersom det fortfarande pågår arbeten och åtgärder på
terrassen är det inte klart för odlingsgruppen att sätta igång.
Ni som har anmält intresse blir kontaktade när det blir klart för
er att sätta igång till våren. Om du inte gjort det tidigare är det
dags att anmäla intresse genom att lämna lapp med namn och

Korta nyheter
• COOP Konsum kommer att

bygga om i butiken under 2018.
Det kommer att påverka vissa av
er genom att ni kan behöva flytta
bil i garaget. Återkommer till
respektive berörd i januari.
• Bokning av lokaler

tel i brevlådan uppgång 14 eller via tappan@ownit.nu.

När något är fel
Felanmälan HSB via webben (www.hsb.se/stockholm) eller
ring på tel 010-442 11 00.
Felanmälan av hiss i uppgång 10-16 till Kone 0771 50 00 00.
Hiss vid annex (till garaget) till Hissen AB 08-618 48 48.

Vi jobbar för att få tillbaka
Gemensamhetslokal och göra
det möjligt att nyttja takterrassen
med bokningar där. Eftersom
det fortfarande pågår arbetet
återkommer vi med besked när
det blir klart. Preliminär tid för
när vi kan starta saknas just nu.
• Tillbaka- och framåt blick

Vi ser tillbaka nu på nästan 2 år
med bygge och olika former av
störningar. Vi börjar komma i
ordning även om mindre
åtgärder fortfarande återstår.
Framför oss har vi möjligheten
att få ett bra boende tillsammans
med nya grannar och nya ytor att
ta i anspråk.
Vår förhoppning är att vi kan få
ett trivsamt boende där vi
respekterar varandra och att vi
alla kan trivas tillsammans.
Vi önskar er alla ett riktigt
Gott Nytt år!

Info från Styrelsen Brf Täppan
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