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Påminnelse - Försäkring av bostadsrätten (bostadsrättstillägget) 

Observera att föreningens fastighetsförsäkring inte innehåller något kollektivt bostadsrättstillägg. Det innebär du 

som bostadsrättshavare behöver komplettera din egen hemförsäkring med bostadsrättstillägget. Saknar du 

tillägget riskerar du att få höga kostnader vid skador på sådant som du som bostadsrättshavare har underhålls- 

och reparationsansvar för enligt lag och föreningens stadgar. 

 

Mark/Trädgård 

Vi har inlett ett samarbete med HSB Mark & Trädgård där vi ska arbeta mer långsiktigt både för att skötseln ska 

förenklas och för att utemiljön ska utvecklas så att området ser snyggt och välskött ut. Ordinarie skötsel påbörjas 

i april men beskärning av buskar och träd som varit eftersatt på senare år har redan påbörjats.  

 

Garagerenoveringen Tu 2-16 

Renoveringen av grundmurarna i garaget fortlöper enligt plan och preliminärt är allt klart 8 maj. 

 

Energi 

Tilläggsisoleringen av vindarna är klar. Nu pågår diskussioner/upphandling av frånluftsåtervinning i garagen och 

injustering av värmesystemet, inget avtal är dock tecknat ännu. För båda projekten har vi möjlighet att få bidrag 

från Energimyndigheten om. Efter det kommer vi också att se över möjligheterna att införa IMD el 

(kollektivmätning el) i föreningen. 

 

Classe semester 

Fastighetsskötaren Classe har semester och kommer tillbaka på måndag 30 mars. Fastighetsskötseln kommer 

under Classes frånvaro att skötas av Lennart, Anders och Osman. Felanmälan görs på vanligt sätt till HSB. 

  

Fortsättning på terrassutredningen 

Så fort vädret tillåter kommer några terrasser där man har problem med läckage under blomlåda och vid fasader 

att åtgärdas. Mer detaljer kommer att skickas ut till berörda. 

 

Medlemsmöte 25 mars på Teknikvägen 

Tillfälle att höra mer om aktuella händelser och att träffa oss i styrelsen finns på medlemsmötet 25 mars kl 19-21 

i föreningslokalen på Teknikvägen 35. 

 

Gruppanslutning bredband/telefoni/TV – Informationsmöte 23 april i föreningslokalen Turbingränd 

Com Hem kommer att presentera villkoren för ett gruppavtal med föreningen och svara på frågor. Beslut om en 

eventuell gruppanslutning kommer sedan att tas på årsstämman 11 maj. Mer detaljer kommer också att finnas i 

den separata inbjudan som skickas ut innan mötet. 

 

Kolarängens årsstämma 11 maj i Folkets Hus 

BRF Kolarängens kommer att hålla årsstämma i Folkets Hus i Kallhäll 11 maj kl 19. Kallelse skickas ut i april. 

 

Styrelseexpedition i styrelserummet Tu 14 kl 18-20 där du kan hälsa på och ställa frågor till styrelsen 

Återstående datum för öppet hus i styrelserummet innan sommaren: 1 april, 6 maj och 3 jun. 

 

 

Vänliga hälsningar från oss i Styrelsen 


