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TÄPPANBLADET
Container
Under 2020 kommer container
finnas på gården följande datum:
•
•
•
•

31 jan – 3 feb
8 maj – 11 maj
21 aug – 24 aug
4 dec – 7 dec

Kontakta styrelsen
Önskar ni komma i kontakt med
styrelsen angående ärenden som
inte ska gå via HSB (t.ex.
felanmälningar) går det bra att
maila till tappan@ownit.nu

Hej medlemmar!
Här kommer årets tredje Täppanblad med information om vad
som är på gång i föreningen.

Ombyggnation

Årsstämman

Vid ombyggnationer i lägenheter
ska medlemmen inkomma med en
ifylld blankett och invänta styrelsens
godkännande innan arbetet får
påbörjas. Blanketten nås via denna
länk:

Årets stämma kommer att äga rum tisdag den 30 juni klockan

http://brftappan.se/renoveringaroch-ombyggnationer-i-lagenheten/

snar framtid.

Facebookgrupp

18.00. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så
kommer vi att hålla till utomhus på föreningens innergård. Som
vanligt går det bra att lämna en fullmakt om man önskar det.
Årsredovisningar och kallelse kommer att distribueras inom en

Takterrassen

Det finns nu en Facebookgrupp för

Nu när det börjar bli varmare känns det förstås extra härligt att vi

föreningens medlemmar vid namn

har en fantastisk takterrass att nyttja! Tänk dock på att inte springa

Brf Täppan Stockholm. Bli gärna
medlemmar!

eller hoppa på takterrassen då detta hörs ner till de som bor under. Det
är även strikt förbjudet att kasta ner saker från terrassen.

Brandsäkerhet

Av säkerhetsskäl samt för trevnadens skull är det inte heller tillåtet att

På grund av brandsäkerhet är det

röka på terrassen.

inte tillåtet att förvara saker utanför
lägenheterna och vi uppmanar
samtliga att ta in era tillhörigheter.

Mattor
Tänk på att inte skaka mattor eller

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
Ni som fick en anmärkning på OVK-besiktningen och har åtgärdat
detta på egen hand ber vi kontakta föreningens nya förvaltare
Daniel Östensson (daniel.ostensson@hsb.se).

dylikt från balkongerna då damm
och skräp flyger in hos närliggande
grannar.

1

