
2020-11-16 Informationsbulletin Kolarängen nr 5 2020 Sida 1 av 6 

 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Det har varit ett ovanligt år i år med inställda medlemsmöten och städdagar samt en 

årsstämma med poströstning, återstår att se när vi kan återgå till ett mer normalt liv igen. 

Trots detta är det mycket som måste göras och som pågår även om det inte alltid märks. 

 

Just nu har vi många aktiviteter på gång och mycket som vi vill berätta om. Informationen 

delas denna gång ut i alla brevlådor. Namnet inom parentes i rubrikerna visar vem som är 

ansvarig för projektet/arbetsområdet/ärendet inom styrelsen (eller föreningen). 

 

Vi har både med tanke på oss boende och på entreprenörernas möjlighet att utföra arbeten i 

lägenheterna skjutit på en del planerade jobb. Med nya rutiner, förändrat arbetssätt och 

säkerhetsåtgärder på plats kommer vi dock att dra igång projekt där man också behöver 

komma in i lägenheterna. Vi har t ex flera projekt inom energiområdet som föreningens 

energikonsult från HSB rekommenderar oss att göra både för att spara energi, höja 

komforten i lägenheterna och för öka möjligheten att styra el och värme optimalt i 

fastigheterna, se separata rubriker nedan. 

 

Radonåtgärder (Mats) 

Åtgärder för att minska radonhalterna i de lägenheter som ligger över gränsvärdet är 

upphandlade och utförs nu i november. Det handlar om att förbättra ventilationen i 

lägenheterna genom att montera ventiler och/eller fläktar på utsidan som suger ut radon från 

grunden under lägenheten. Totalt 12 lägenheter är berörda både på Teknikvägen och 

Turbingränd. 

 

Pilotåtgärder terrasser (Mats) 

Baserat på svaren i enkäten om problem på terrasserna har några terrasser valts ut där ett 

par åtgärder kommer att testas och utvärderas. På två terrasser med läckage under blomlåda 

genomfördes åtgärder under sommaren och på ytterligare två terrasser utförs åtgärder i 

november för att åtgärda problem med läckage vid fasaden. Om åtgärderna efter utvärdering 

visar sig fungera bra kommer fler terrasser att åtgärdas nästa år. 

 

Renovering i garaget på Teknikvägen 1-9 (Kurt) 

Arbetet med renovering av grundmurarna pågår för fullt och etapp 1 beräknas bli klar fredag 

27 november. Planerad inflyttning av bilar i etapp 1 är lördag 28 november. Mer detaljerad 

information är utdelad till berörda garageplatsinnehavare. Hela garaget beräknas vara klart i 

april 2021. 
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Dränering Tu 6-12 (Björn) 

I samband med renoveringen av garaget Turbingränd 2 – 16 konstaterades att vatten läcker 

in i garaget från baksidan (mot skogen). Platsen där det läcker är på höger sida när man 

kommer in i garaget genom garageporten. Ovanför läckaget ligger den första innergården av 

Turbingränd nr 2-16 där fem lägenheter har sin uteplats och tre av dem även sin huvudentré. 

 

Styrelsen har därför beslutat att denna del av baksidan skall schaktas upp för att kontrollera 

hur arbetet är utfört och få underlag för åtgärd för eventuella läckage. Genom att utföra detta 

arbete uppnår vi att isolera husgrunden från vattenläckage samt att vi monterar och ansluter 

nya dräneringsrör till befintliga dagvattenrör under mark och får därmed undan vattnet. 

 

Befintliga planteringar och altaner på baksidan kommer att rivas. Marken återfylls med 

dränerande material. Marken kommer sedan sätta sig och under våren 2021 återmonteras 

befintliga altaner samt nya planteringar anläggs. Arbetet planeras starta v48 och vara klart 

innan jul. 

 

Arbetet kommer att utvärderas under våren 2021 och beslut tas därefter om eventuell 

ytterligare dränering behöver utföras. Utsedd entreprenör: Svenska Väg AB 

Berörda lägenhetsinnehavare är kontaktade och kommer att få mer detaljerad information 

innan arbetet påbörjas. 

 

Injustering av värmesystemet (Mats) 

De flesta känner säkert till att vi har problem med att fördela värmen i föreningen så att det 

varken är för kallt eller för varmt i lägenheterna. Det är nu ett tag sedan den senaste 

injusteringen av värmesystemet gjordes så det är dags att göra det igen. Styrelsen har därför 

upphandlat en injustering som kommer att påbörjas preliminärt i feb nästa år. Entreprenören 

som kommer att utföra arbetet är Värmex. I samband med injusteringen kommer även 

innegivare att monteras i de lägenheter som saknar en sådan idag. Med innegivare i alla 

lägenheter kommer vi att få ett bättre underlag för att styra värmesystemet och en bättre 

överblick över eventuella obalanser i systemet. 

 

Arbetet med injusteringen innebär att entreprenören måste komma in i lägenheterna för att 

göra injusteringen av ventilerna. Teknikerna använder munskydd, handskar och handsprit. 

Arbetet i varje lägenhet tar inte speciellt lång tid så det går bra att uppehålla sig i annat rum 

under tiden eller vänta utanför lägenheten. Mer detaljerad information om detta delas ut i 

brevlådorna tillsammans aviseringen innan arbetet skall utföras. 

 

Balkonger, panel förråd mm radhus Teknikvägen (Fredrik) 

Balkongräcken och panel mm på förråd tillhörande radhusen på Teknikvägen är i dåligt skick. 

En besiktning gjordes i somras och nu pågår förberedelser för upphandling av en 

entreprenad för utförande under 2021. 
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Fönster (Björn) 

Fönstren i föreningens fastigheter behöver renoveras alternativt bytas ut. För att styrelsen 

ska kunna fatta rätt beslut angående detta så kommer en fristående konsult att anlitas för att 

utföra en besiktning av fönstren. 

Konsulten kommer att besöka ett antal lägenheter ca 25-30 st för att kunna ge oss rätt 

underlag för beslut om vad som behöver åtgärdas. Under rådande Covid-19 tider och med 

hänsyn tagen till råden från Folkhälsomyndigheten kommer besöken att göras med i samråd 

med respektive lägenhetsinnehavarens önskan om delaktighet. 

 

Planen är att genomföra besiktningen av fönster under vintern 2020-2021 för att kunna fatta 

beslut våren 2021. 

 

Gemensam el (Mats) 

Gemensam el innebär att istället för att alla lägenheter har ett eget avtal med elbolaget så 

har föreningen ett gemensamt avtal. Fördelarna är att vi slipper de fasta lägenhetsavgifterna 

till nätägaren och att föreningen blir storförbrukare och kan pressa priser på ett helt annat sätt 

än enskilda boende med egna avtal kan göra. Boende i föreningen betalar för sin förbrukning 

som vanligt men behöver inte betala någon nätavgift. Debiteringen av elförbrukningen görs 

via avierna från HSB. 

Styrelsen har med hjälp av föreningens energikonsult från HSB undersökt förutsättningarna 

för en ombyggnad till gemensam el och vi kan konstatera att det ser mycket gynnsamt ut. 

Investeringen har en återbetalningstid på mindre än två år. 

Formellt måste dock beslutet om att gå över till gemensam el tas av medlemmarna i 

föreningen vilket betyder att styrelsen kommer att kalla till en extrastämma med poströstning 

för detta. Mer detaljerad information kommer i samband med kallelsen. Vi kommer också 

passa på att ta upp andra ärenden för omröstning på extrastämman (se separat rubrik). 

Vid en eventuell ombyggnad till gemensam el kommer vi att passa på att samtidigt installera 

fasbalanserare, s k energyhubs i varje elcentral. Fördelen med det är att vi kan hålla ned 

säkringsnivåerna, optimera driften och att vi har bättre förutsättningar för installation av 

laddplatser och solpaneler. 

Gruppanslutning bredband (Karin) 

Styrelsen kommer att föreslå att föreningen tecknar ett gruppanslutningsavtal för bredband, 

förslaget kommer att tas upp för omröstning på en extrastämma med poströstning där även 

andra ärenden tas upp. 

 

Extrastämma (Mats) 

Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma med poströstning så fort vi är klara med 

informationen som skall gå ut med kallelsen. Planen är att vi skall rösta om gemensam el, 

gruppanslutning bredband samt årets motioner. 

 

 



2020-11-16 Informationsbulletin Kolarängen nr 5 2020 Sida 4 av 6 

 

Avgiften höjs med 2% från 1 jan 2021 

Vi har beslutat att höja avgiften med 2% även i år då kostnaderna för driften i föreningen 

också går upp. Dessutom har vi ganska många projekt på gång som kostar pengar (även om 

flera av dem gör att kostnaderna minskar på sikt). Vi vill helt enkelt inte riskera att hamna i en 

situation inom ett par år där vi behöver göra mer omfattande höjningar. 

 

Översyn gemensamma utrymmen (Karin) 

På vår fråga om förslag på alternativa användningsområden av gemensamma lokaler har vi 

bara fått in ett svar (att göra om vävstugan på Teknikvägen till gym). Vi lägger detta på is 

tillsvidare och tar upp ärendet igen vid behov. 

 

Avfallshantering (Karin) 

Regeringen har utfärdat nya bestämmelser avseende insamling av matavfall och i Järfälla 

kommun gäller att alla i hela kommunen måste samla in matavfall från och med 2022-01-01. 

Det innebär föreningen behöver ha en lösning på plats under nästa år. Styrelsens 

arbetsgrupp har studerat miljöhus och matavfallshantering i närområdet. Arbetsgruppen har 

också tillsammans med kommunens avfallshandläggare och kommunens sophämtare tittat 

på alternativa lösningar som kan införas i föreningen. Antingen ett soprum på Teknikvägen 

och ett på Turbingränd eller flera behållare för matavfall på olika ställen vid gångstråk i 

föreningen. 

 

Nästa år (2021) kommer kommunen inte längre att tillhandahålla tjänsten med att tömma 

containrar för grovsopor på plats i föreningen. Det kommer dock fortfarande vara möjligt att 

beställa hit grovcontainrar ett antal gånger per år t ex till städdagarna. 

 

Digital köhantering för p-platser, garageplatser och förråd (Gunilla) 

HSB har idag en digital tjänst som förenklar hanteringen av hyresobjekt (garage, p-platser 

och förråd). Tjänsten innebär bl.a. att du själv ställer dig i respektive kö via HSB-portalen. Du 

kommer att kunna se din plats i kön och frågor om kötid minskas. Styrelsens arbetsgrupp har 

haft flera möten med ansvariga på HSB och tagit fram en kravspecifikation beträffande den 

digitala tjänsten. Nästa steg är att se hur det fungerar i praktiken i någon förening som 

använder tjänsten idag där vi också kan ställa frågor. Om vi kommer fram till att den digitala 

tjänsten fungerar för oss beräknas tjänsten vara i drift tidigast hösten 2021. 

 

Passersystem (Olof) 

En arbetsgrupp har nu påbörjat arbetet med att ta fram underlag för ett eventuellt införande 

av passersystem vid entrédörrarna enligt två motioner som antogs av årsstämman 2019. 

Arbetsgruppen kommer att träffa olika aktörer på marknaden för att se vad som skulle kunna 

passa vår förening. Även annan relaterad funktionalitet som t ex ¨digital bokning av tvättstuga 

kommer att tas upp inom ramen för projektet. 
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Ombyggnad av köket i lokalen Turbingränd 4 (Gunilla) 

Köket i lokalen på Turbingränd 4 är svårjobbat och trångt. En arbetsgrupp utreder vad som 

behöver göras tillsammans med intressenter inom föreningen. Planen är att ombyggnaden 

skall göras tidigt nästa år vilket innebär att lokalen då inte kan hyras. Mer detaljerad 

information kommer när det är klart vad som skall göras och när. 

 

Brandskydd (Lollo) 

Trapphus 

Det är viktigt att trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål som möbler, barnvagnar, 

tidningspapper mm, sådan förvaring ökar risken för anlagda bränder. Vid en brand bildas 

stora mängder rök som försvårar utrymningen. Vid en brand måste kanske trapphuset 

användas av både räddningspersonal och de boende som utrymmer. Samtidigt som det är 

mycket folk kan det vara dåliga siktförhållanden med mörker och mycket rök. Då är 

framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras i trapphus eller gångar så att 

de kan hindra en utrymning. Vi i styrelsen ber Er därför att ta bort era saker från 

trapphus och gångar. 
 

Förrådsgångar 

Det är inte tillåtet att ställa någonting i korridorer utanför sitt lägenhetsförråd. Ni som vet med 

er att ni har saker utanför ert förråd, vänligen ta bort dessa saker snarast. 
 

Cykelrum 

Det är inte tillåtet att förvara bildäck i cykelrum. 
 

Ljus o brandvarnare 

Tänk på att släcka stearinljus när ni lämnar rummet samt gör en funktionskontroll av era 

brandvarnare 

 

Inbrott i garaget på Turbingränd 1-5 (Mats) 

31 oktober hade vi tyvärr inbrott i garaget Tu 1-5. Filmer på gärningsmännen inklusive 

registreringsnummer på bilen är överlämnat till polisen. Tyvärr fick de vid inbrottet också tag i 

en sändare till garageporten. Tänk på att inte lägga sändaren i bilen och att stanna tills 

dörrarna går igen så inga obehöriga kommer in när du kör ut och in i garaget. 

 

Om del av lägenheten saknar ström (Mats) 

På förekommen anledning meddelas att om en del av lägenheten saknar ström och ingen av 

propparna i lägenheten är trasig så är det troligen en propp som behöver bytas i el-rummet. I 

det läget skall man kontakta sitt portombud (eller portombud i angränsande port) som har 

nyckel till el-rummet i trapphuset. Portombudet kan byta proppen om den är trasig. Ring inte 

till jouren på Securitas innan portombudet har kontrollerat propparna i el-rummet. Om du 

kontaktar jouren för att byta en propp får du själv få betala kostnaden för utryckningen. 
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Trädgårdsavfall (Karin) 

Släng inte annat är organiskt avfall i behållare för trädgårdsavfall, vid tömning har man hittat 

plastkrukor och plastsäckar vilket föreningen får betala extra för. I skrivande stund så har 

någon ställt två papperskassar på Teknikvägen där trädgårdskärlen stått. Detta är inget som 

kommer tömmas.  

 

Byggavfall får inte läggas i containern (Karin) 

Nu har det hänt igen. Vid tömning i slutet på oktober så hittades elavfall, färg, bildäck i 

containern. Detta får föreningen betala straffavgift för, 1780 kronor för elavfall och färg samt 

280 kronor per däck. Det finns insamling för elavfall i garagen samt i tvättstugorna så släng 

inte detta i grovcontainrarna. Färg och bildäck får man själv lämna på Görvälns 

återvinningscentral. Grovsopor får naturligtvis inte heller ställas utanför containern (även om 

den är full). Otillåten dumpning av avfall i eller utanför containern medför ökade kostnader för 

föreningen och kan resultera i högre månadsavgift. 

 

Laddplatser (Mats) 

Styrelsen fokuserar nu på förutsättningar för ett eventuellt införande av laddplatser utomhus. 

 

Parkeringstillstånd 2021 (Gunilla) 

Skicka mail till parkering@kolarangen.se om du behöver boendetillstånd för 2021. 

 

Öppen styrelseexpedition där du kan ställa frågor till styrelsen 

Styrelseexpeditionen i dec ställs in på grund av Covid-19-pandemin. Om du har generella 

frågor till styrelsen ber vi dig att kontakta oss på: styrelsen@kolarangen.se  
 

Om du har specifika frågor om något projekt eller ärende kan du kontakta den ansvarige 

inom styrelsen: 
 

Mats Lejnemark 070-531 0313 mats.lejnemark@kolarangen.se 

Karin Adamsson 073-654 8217 karin.adamsson@kolarangen.se 

Clas Almerud 073-505 6055 clas.almerud@kolarangen.se 

Lollo Helgerum 070-611 0124 lollo.helgerum@kolarangen.se 

Olof Steen 073-429 7996 olof.steen@kolarangen.se 

Fredrik Zetterlund 070-865 3289 fredrik.zetterlund@kolarangen.se 

Björn Söderhäll 073-516 0820 bjorn.soderhall@kolarangen.se 

Sami Paasovaara 070-878 1207 sami.paasovaara@kolarangen.se 

Gunilla Palmqvist 076 581 1811 gunilla.palmqvist@kolarangen.se 

 

Felanmälan HSB 
Kontaktas alltid vid fel i lägenheten, gemensamma lokaler eller utomhus inom området 
 

Telefon 010-442 50 00 (vx) 
 

E-post felanmalan.mail@hsb.se 
 

Via webbformulär https://www.hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan/ 
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